F.

Crisishulp

Product
F 1.1 Crisisdienst/Meldpunt en
interventie
(Veilig Thuis telnr. 0800 –
2000)

Toelichting
De plaats om crisissituaties rond jeugd en huiselijke
geweld te melden en waar de ernst van de crisis
wordt bepaald (afspraken rondom Veilig Thuis
worden bovenregionale gemaakt)

F 1.2 Crisis hulp ambulant

Intensieve (acute) hulp in het eigen huis/binnen het
gezin. In principe start binnen 24 uur en duurt het
maximaal 4 weken.
Wordt geboden bij plaatsing jeugdige in een
(netwerk) crisispleeggezin. Het gaat om 24-uurs
plaatsing (dag en nacht). In principe voor 4 weken.
Wordt ingezet als plaatsing in een (netwerk)gezin
niet mogelijk is. Plaatsing in residentiële crisisopvang
is in principe voor de duur van 4 weken.

F 1.3 Crisis (netwerk)
pleegzorg
F. 1.4 Crisis Residentiële
crisiszorg

Productcode

Rondom crisis inkoop 2016 zijn er bovenregionaal een aantal afspraken, uitgangspunten en dilemma’s
benoemd. Deze zijn vastgesteld in het Breed Wethouders Overleg 25 juni 2015.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
- Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor verantwoorde afbouw en ombouw van crisiszorg.
- Men wil toe naar een intersectorale crisisdienst en crisiszorg. Aanbieders krijgen de opdracht het
crisisproces te herdefiniëren en te optimaliseren (d.m.v. een business case)
F 1.1 Crisisdienst/Meldpunt en interventie (Veilig Thuis telnr 0800 – 2000)
Doelgroep
Jeugdigen (en ouders) uit regio Lekstroom die in crisissituatie verkeren.
Doel
Doel van de crisisdienst is het verzorgen van 24 uurs bereikbaarheid voor alle crisissituaties van jeugdigen
en hun ouders uit de regio Lekstroom (met name ten behoeve van professionals). De crisisdienst neemt de
meldingen aan, maakt een inschatting van de ernst van de crisis, waarborgt de veiligheid en beslist welke
maatregelen er genomen moeten worden om de situatie te stabiliseren en of er crisiszorg moet worden
ingezet.
Aanpak
De crisisdienst wordt voor alle regio’s uitgevoerd door Veilig Thuis (is onderdeel van de organisatie Samen
Veilig Midden Nederland). Ze verzorgen 7x24 uurs bereikbaarheid voor met name professionals, lokale
teams, maar ook voor inwoners. De crisisdienst bepaalt in nauwe samenwerking met de aanbieders van de
crisiszorg welke passende zorg wenselijk is (via digitale crisistool). Men werkt volgens de prioriteitsladder als
het gaat om inzet crisiszorg, waarbij altijd geprobeerd wordt de meest lichte vorm van passende crisiszorg in
te zetten.
In principe zorgen de crisiszorg organisaties ervoor dat de crisiszorg binnen 24 uur start en maximaal 28
dagen duurt. De crisisdienst doet z.s.m. een melding naar het lokale team van de betreffende gemeente over
de gemelde crisis (zal veelal gedaan worden via de SAVE teams).
Organisaties die crisisopvang bieden dienen aangesloten te zijn op de digitale crisistool van Veilig Thuis en
Jeugd & Opvoedhulp aanbieders)
Kwaliteitseisen (naast de algemene eisen uit de Basisovereenkomst)
Triage wordt uitgevoerd door medewerkers die HBO+ of WO zijn opgeleid
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F 1.2 Crisis hulp ambulant
Doelgroep
Jeugdigen (en ouders) in crisissituaties uit regio Lekstroom.
Doel
Doel van de ambulante crisiszorg is het oplossen van de acute problemen, het herstellen van het evenwicht
in het gezin, betrekken eigen netwerk en het voorkomen van uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen.
Aanpak
Ambulante crisiszorg start na melding binnen 24 uur (bij voorkeur via melding van Veilig Thuis, maar kan ook
op verzoek van wijkteam) en duurt maximaal 28 dagen. De ambulante hulp probeert de crisis te stabiliseren,
maar ook de crisis te gebruiken om een verandering tot stand te brengen. Uitgangspunt is dat men zo
spoedig mogelijk jeugdigen en gezinnen weer zelfstandig te laten functioneren met behulp van het (eigen)
netwerk.
De ambulante hulp betrekt z.s.m. (maar uiterlijk in week 2) het lokale wijkteam bij het vormgeven van
vervolgzorg. Waar mogelijk wordt vervolgzorg/ondersteuning in eigen netwerk of lokaal gezocht.
Kwaliteitseisen (naast de algemene eisen uit de Basisovereenkomst)
De ambulante crisishulp wordt uitgevoerd door medewerkers die HBO/HBO+ zijn opgeleid.
F 1.3 Crisis (netwerk) pleegzorg
Doelgroep
Jeugdigen in crisissituaties uit regio Lekstroom.
Doel
Doel van de plaatsing van een jeugdige in een (netwerk) pleeggezin plaatsen is bieden van rust, zorg voor
opvang en verzorging door middel van structuur, stabiliteit en veiligheid. In principe voor de duur van
maximaal vier weken. Mocht bij het begin al duidelijk zijn dat het om een langdurige plaatsing gaat dan zoekt
men direct naar het juiste gezin waar het kind kan blijven ook na die 4 weken.
Aanpak
Wanneer een of meerdere kinderen niet thuis kan blijven dan wordt er eerst gezocht naar een (netwerk)
pleeggezin in plaats van een residentiële plaatsing - zeker als het om kinderen onder de 12 jaar gaat.
Bij pleegzorg gaat het om 24 uurs zorg (dag en nacht).
Ook bij crisis (netwerk) pleegzorg neemt men contact op met het lokale team om gezamenlijk de juiste
vervolgzorg te bepalen.
Kwaliteitseisen (naast de algemene eisen uit de Basisovereenkomst)
De ambulante crisishulp wordt uitgevoerd door medewerkers die HBO/HBO+ zijn opgeleid.
F 1.4 Crisiszorg residentieel
Doelgroep
Jeugdigen in crisissituatie uit regio Lekstroom.
Doel
De crisisopvang in een residentiële voorziening biedt op zeer korte termijn opvang, verzorging en begeleiding
voor het wonen, vrijetijdsbesteding en dagbesteding. Het is in principe voor maximaal 4 weken. Binnen die
periode moet helder worden of de jeugdige terug kan keren naar het gezin of een andere juiste plaats.
Aanpak
De crisisopvang in een residentiële voorziening wordt ingezet als alle andere mogelijkheden niet van
toepassing zijn. De uitvoerende organisatie neemt z.s.m. contact op met het wijkteam van de betreffende
gemeente om met jeugdige en betrokkenen te bepalen wat de juiste vervolgondersteuning moet worden,
waarbij zoveel mogelijk gezocht wordt naar ondersteuning met betrokkenheid van het eigen netwerk, en
lokale inzet.
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Kwaliteitseisen (naast de algemene eisen uit de Basisovereenkomst)
De ambulante crisishulp wordt uitgevoerd door medewerkers die HBO/HBO+ zijn opgeleid.
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