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Hoe werken we samen?

Jeugdigen

De regionale samenwerking is een netwerksamenwerking.
•  Per opgave de best passende vorm van samenwerking: 

samen verkennen, samen ontwikkelen of samen doen.
•  Iedere gemeente krijgt de gelegenheid om mee te doen, 

maar we hoeven niet alles met z’n vijven te doen.
•  We blijven binnen budgettaire kaders.
•  We benutten het bestaande slimmer, samen met o.a. 

(zorg)aanbieders, uitvoerende professionals, inwoners en 
ketenpartners.

•  We werken samen aan een lerende omgeving rondom  
de uitvoering.

•  We groeien door naar een eenduidige en kwalitatief  
goede toegang voor de organisatie en de beschikbaarheid 
van goede zorg. Hierin werken wij toekomstgericht. 

Jongeren groeien gezond en veilig op waardoor ze opgroeien 
om zo zelfstandig mogelijk te participeren  in de maatschappij. 
Naast voldoende preventie is er een vangnet voor jeugdigen 
en het gezin die het op eigen kracht (even) niet redden. Daarbij 
gaat de aandacht uit naar alle levensdomeinen.

Uitgangspunten

Visie

• Regie bij inwoners en hun netwerk
• Bewonersperspectief centraal
• Integraal en in samenhang
• Inzetten op preventie
• Maatwerk i.p.v. standaardoplossingen
•  Vangnet voor kwetsbare inwoners die het op eigen 

kracht niet redden

De zorg en ondersteuning mogelijk maken die nodig is. We sluiten aan 
bij de behoeften met oog voor betaalbaarheid.
1.  Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg vanuit het perspectief 

van de inwoners
2. Versterking van het gewone leven 
3.	Meer	efficiency	in	voorzieningen
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-18+ 18Alleen Jeugdhulp
Het Rijk legt gemeenten via de zogenoemde Norm voor 
Opdrachtgeverschap (NvO) op een Regiovisie te 
ontwikkelen voor Jeugdhulp en voor Beschermd wonen en 
maatschappelijk opvang. De regio Lekstroom heeft al een 
regiovisie opgesteld voor Beschermd wonen en maat-
schappelijke opvang (nu nog onderdeel van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Daarom richt dit document zich op Jeugdhulp. Mogelijk 
volgt later een dergelijke uitwerking voor de Wmo.

De Regiovisie Jeugdhulp is gebaseerd op 
jarenlange samenwerking en vele gesprekken met 

jeugdhulpaanbieders, partners, adviesraden en 
ervaringsdeskundigen.

Kijk voor 
de uitwerking
op pagina 2.
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Samen voor de Jeugd!
Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun 
talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de 
samenleving. Ouders en de omgeving van het gezin zoals 
familie, vrienden, school, buren en sportclub hebben hierin 
de eerste rollen. De gemeente komt in beeld als dit niet goed 
of niet vanzelf gaat en faciliteert eigen regie (ook van het 
netwerk), informele zorg, ondersteuning, 

zorg en veiligheid als dat nodig is. Daarbij staat normaliseren 
voorop en benadrukken we juist de sterke kanten van de 
jeugdige en zijn verzorgers. 

We hebben daarbij oog voor gezondheid, opgroeien en 
opvoeden, scholing en onderwijs, huisvesting, meedoen in 
vrijetijdsbesteding en later op de arbeidsmarkt, vraagstukken 
rond armoede en schuld, veiligheid en overlast.

Hoe gaan we dit bereiken?
1.  Ondersteunen eigen kracht.  

We laten de regie zoveel mogelijk bij de inwoner(s).  
Daartoe faciliteren we hen om samen met hun netwerk 
en met kennis van informele hulp en/of professionals zelf 
plannen te maken. 

2.  Tijdig inzetten van de juiste hulp en (jeugd)bescherming. 
Door tijdig lichte vormen van hulp en preventieve jeugd- 
bescherming in te zetten, willen we voorkomen dat het 
erger wordt. 

3.  Duurzame en passende oplossingen vinden. We onder-
steunen de gezinnen vanuit een doorlopende lijn met een 
geïntegreerde (keten)aanpak, gericht op een duidelijk 
einddoel. Deze is toekomstgericht en draagt maximaal bij 
aan de veiligheid, eigen regie en het welzijn voor kinderen 
met complexe (gedrags)problemen. In de overgang naar 
volwassenheid nemen we alle levensgebieden mee (Big 5).

4.  Verbinding maken met (Passend) Onderwijs.  
Gezamenlijk met het onderwijs pakken we de verantwoor-
delijkheid op voor optimale ontwikkeling van leerlingen en 
jongeren vanuit een integrale aanpak gericht op één kind. 
De gedachte van 1 Gezin, 1 Plan. Dit vanuit het motto  
‘regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is’. 

5.  Kleinschalige hulp, dichter bij huis. We willen dat kinderen 
zo thuis mogelijk kunnen opgroeien met steun vanuit het 
eigen netwerk en met inzet van informele hulp (waaronder 
gezinsvormen) en ambulante hulp, als gezinsonder- 
steuning nodig is.

6.  Essentiële functies zoveel mogelijk overbodig maken.  
Kinderen	met	complexe	(systeem)problematiek	blijven	
waar mogelijk met goede, specialistische ondersteuning 
thuis wonen. We erkennen dat er altijd een vorm van deze 
zware Jeugdhulp beschikbaar moet zijn als de  
problematiek hierom vraagt.

Wat is hiervoor nodig?
Preventie lokaal op orde 
•  Versterken van het opvoedkundig klimaat: normaliseren 

en ouders in hun opvoeding versterken vanuit het  
gedachtegoed	van	de	‘pedagogische	civil	society’.

•  Signaleren van problemen: door in een vroeg stadium 
(lichte) problematiek te herkennen en dit bespreekbaar te 
maken, willen we erger voorkomen. Met elkaar gebruiken 
we de meldcode en de verwijsindex.

Basisfuncties lokale teams hanteren
We hanteren de basisfuncties vanuit de Norm van 
Opdrachtgeverschap (NvO) voor de doorontwikkeling van de 
lokale teams. 
1.  Veilige leefomgeving: houd altijd oog voor een veilige 

leefomgeving van de inwoner.
2.  Tijdig signaleren van de vraag: investeer in preventie; 

wees aanwezig daar waar de doelgroep is, zodat vragen 
gehoord worden. Maak verbinding met de wijk en werk 
‘outreachend’.

3.  Vindbare en toegankelijke hulp: wees toegankelijk en 
vindbaar en voer een goede triage uit.

4.  Handelen met een brede blik: verhelder de vraag, plan van 
en met het huishouden en verleen ondersteuning, beleg de 
regie, maak duidelijke afspraken en houd een vinger aan 
de pols.

5.  Leren en verbeteren: verzamel inzichten, ga erover in  
gesprek en durf te veranderen.


