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Voorwoord
Een sterk, sociaal en zorgzaam Dordrecht. Dat is waar we als gemeente voor staan. Voor alle inwoners, ook voor onze
jeugd. We vinden het belangrijk dat kinderen in Dordrecht kansrijk, veilig, gezond en met plezier opgroeien.

Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Met de meeste kinderen gaat het goed,
op kleine (alledaagse) zorgen na. Maar dit geldt niet voor iedereen. Denk
aan kinderen met gezondheids- of gedragsproblemen, maar ook aan
kinderen die opgroeien in armoede of met huiselijk geweld. Hier moeten
en willen we wat aan doen! In dit beleidsplan leest u hoe.
We schrijven dit lokale beleidsplan in een tijd van een voortdurende
toename van de vraag naar en de uitgaven aan jeugdhulp. De ambities
in dit lokale plan en de daaruit voorvloeiende acties en effecten moeten
er mede aan bijdragen dat het jeugdhulpstelsel (op langere termijn)
betaalbaar blijft. Lokaal zetten we hiervoor in de eerste plaats stevig
in op preventie en de toegang tot (en de toeleiding naar) jeugdhulp.
Er moeten uiteraard ook slagen gemaakt worden in de organisatie en
uitvoering van de jeugdhulp zelf. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ heeft
hierover de regie. Hoe zij dit gaat doen, staat uitgewerkt in het regionale
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid en het bijbehorende
programmaplan. Het lokale plan en het meerjarenperspectief kunnen niet
los van elkaar gezien worden.
In dit beleidsplan Jeugd 2019-2022 presenteren we op welke wijze
we met bovenstaande uitdagingen aan de slag gaan en welke acties/
interventies lokaal prioriteit hebben. Door in het hele sociaal domein
breed te investeren in het sociale opvoednetwerk, preventie, de toegang
tot jeugdhulp en zorgvernieuwing willen we naast het verbeteren van de
kwaliteit van leven voor onze jeugdigen ook de stijging van de kosten van
jeugdhulp op (middel)lange termijn afbuigen.

We doen dit samen met onze lokale en regionale partners en op basis
van signalen uit de stad. De Dordtse jeugdige en zijn/haar gezin staan
centraal.
Verschil gaan we maken voor de volgende acht overtuigingen waar we in
Dordrecht voor staan:

Iedere Dordtse jeugdige verdient...
•
•
•
•
•
•
•
•

een goede start met gelijke kansen;
een sterk sociaal netwerk;
een veilig en liefdevol thuis;
gezond en fit te zijn;
zonder (de beperkingen van) armoede op te groeien;
zijn/haar talenten te ontwikkelen;
mee te doen op school/de arbeidsmarkt;
snelle en passende ondersteuning wanneer nodig.

gelukkig te zijn!
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Een goede, gelukkige jeugd draait vaak om kleine dingen, die wel grote
betekenis hebben. Ieder kind wil veilig kunnen buitenspelen, wil dat er
van hem/haar gehouden wordt, wil 's ochtends ontbijten en heeft een
luisterend oor nodig. Bij die basis hoort ook dat kinderen de ruimte
hebben om te zijn wie ze zijn, ook als dat anders is dan wat 'normaal'
genoemd wordt. Zonder dat daar een labeltje opgeplakt wordt of dat
we direct in de probleem- en oplossingsstand schieten. Normaliseren
heeft daarom, naast preventie en de organisatie van goede hulp en
ondersteuning, ook een plek in dit lokale plan.
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Ik ben ervan overtuigd dat iedereen vindt dat kinderen in Dordrecht
kansrijk, veilig, gezond en met plezier op moeten kunnen groeien. Dit
plan beschrijft waar we lokaal op willen inzetten om dat voor ieder Dordts
kind realiteit te maken. Laten we daar met elkaar de schouders onder
(blijven) zetten!
Met vriendelijke groet,

Rik van der Linden
Wethouder Jeugd

Dit plan is gemaakt op basis van vele gesprekken, onderzoek en
praktijkervaringen. We hebben gesproken met Dordtse inwoners, professionals,
de gemeenteraad, de Wmo-adviesraad, verschillende cliëntorganisaties, andere
gemeenten en experts in het land. Het plan is zeker niet in beton gegoten: we
blijven voortdurend scherp op wat wel en niet werkt.
Na vaststelling van het beleid nemen we in intensieve samenwerking met
maatschappelijke organisaties de uitvoering ter hand. Plannen zullen in
verschillend tempo worden gerealiseerd. We geven prioriteit aan zaken die
urgent zijn en wezenlijk een verschil maken. Flexibiliteit, transparantie en
maatwerk zijn hierbij altijd belangrijk. De stad staat niet stil en wij (daarom)
ook niet. U kunt dan ook jaarlijks een update tegemoet zien, waarin we zullen
ingaan op de stand van zaken en verandering van focus/aanpak.
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We willen dat kinderen in Dordrecht kansrijk, veilig, gezond en met plezier opgroeien. Het kind en zijn/haar gezin staan voor ons centraal. We geloven in de kracht van een sterk (opvoed)
netwerk, de dialoog aangaan en elkaar helpen. Zijn de uitdagingen voor jeugdigen en hun ouders (even) te groot om zelf of samen met de naaste omgeving aan te pakken, dan kunnen zij
terugvallen op professionele ondersteuning. De komende jaren investeren we extra in preventie en in de basis op orde, waaronder de toegang tot jeugdhulp. Samen met de stad!

‘Samenleven begint niet bij de overheid: dat begint
dichtbij huis. Bij familie en vrienden , buurtnetwerken ,
kerken en moskeeën , verenigingen en initiatieven die
mensen samenbrengen’.
Bron: coalitieakkoord Dordrecht 2018-2022
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It takes a
village to
raise a child
‘It takes a village to raise a child’, zo luidt het van oorsprong
Afrikaanse gezegde. Die gedachte omarmen we. Een kind of
jongere staat niet op zichzelf, maar groeit op in een omgeving
waar de invloed van volwassenen groot is. We geloven in de
kracht van een sterk (opvoed)netwerk, de dialoog aangaan
en elkaar helpen. Van ontmoeting tussen ouders tijdens het
buitenspelen van hun kinderen tot het ontmoeten tijdens/door
verschillende maatschappelijke initiatieven in de stad.
Onze stad kent al mooie initiatieven, zoals Moeders Informeren
Moeders, buurtgezinnen, Home-Start, de Dordtse Informatiedienst
en het Mamacafé, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en elkaar
(kunnen) helpen.
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Het (beter) bespreekbaar maken van opvoeden en alles wat daarbij komt
kijken, is erg waardevol. Dit varieert van simpele vragen en het delen
van ervaringen tot het vroeg signaleren van serieuzere problemen. En
daar op een wijze mee omgaan die in het belang is van het kind. Het
gesprek hierover is echter niet vanzelfsprekend, blijkt ook uit gesprekken
met ouders. We willen de dialoog tussen ouders/opvoeders onderling
stimuleren. Daar waar nodig en wenselijk kunnen professionals
faciliteren en stimuleren dat ouders en opvoeders opvoedvragen met
elkaar bespreken. Ze zijn zelf immers de grootste ervaringsdeskundigen!

Versterken van het informele opvoednetwerk
Behalve ouders en naaste familie en vrienden, spelen ook vrijwilligers
die actief zijn bij de sportvereniging, de scouting of bijvoorbeeld
de speeltuinvereniging (het informele opvoednetwerk), een niet te
onderschatten rol in het opvoeden van jonge kinderen. We zetten in op
het versterken van het informele opvoednetwerk. Naast hun ‘technische’
rol zijn vrijwilligers ook veelal degenen die een ‘niet pluis’ situatie
kunnen signaleren. Hoe ga je met zo’n ‘niet pluis’ gevoel om? We willen
dat vrijwilligers zich bewuster zijn van hun rol (en signaleringsfunctie)
bij het opvoeden van kinderen, én dat zij beter weten hoe te handelen
wanneer zij een probleem signaleren. Vrijwilligers moeten hierbij (actief)
ondersteund worden door het professionele, formele opvoednetwerk.

We gaan in gesprek met vrijwilligers van verenigingen (op uitvoerend en
bestuurlijk niveau) over waar zij tegenaan lopen (bijvoorbeeld bepaald
gedrag van kinderen of ouders) en hoe zij hierbij geholpen zouden
kunnen worden. Ook gaan we met het sociaal wijkteam bespreken
hoe ze hun rol ten aanzien van het informele opvoednetwerk nu en
in de toekomst (gaan) invullen/kunnen versterken. Door vrijwilligers
en professionals met elkaar in contact te brengen, versterken we de
samenwerking en zorgen we ervoor dat vrijwilligers laagdrempelig en
adequate ondersteund worden.
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De beweging
naar voren:
meer investeren
in preventie
We willen in Dordrecht de beste start voor ieder kind. Een start
van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen, zodat zij later
zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Een
onbezorgde, kansrijke start vanuit een stabiele en veilige (thuis)
situatie. Een gezonde start. Niet alleen thuis, maar ook op de
(voor)school, in de buurt en bijvoorbeeld bij de sportclub.

Verreweg de meeste kinderen hebben een goede start. Maar helaas is
een goede start niet voor ieder kind weggelegd. Wanneer zich vragen of
problemen voordoen, is het belangrijk dat deze snel en adequaat worden
opgepakt, zodat erger (mogelijk) voorkomen kan worden. Dat is op dit
moment nog niet altijd het geval. Daarom werken we met verschillende
partners aan het traject ‘Een kansrijke, gezonde en veilige start in
Dordrecht’.

Hoe eerder de investering, hoe groter de winst

Niet alleen willen we met gerichte, preventieve inzet voorkomen dat
jeugdigen hulp nodig hebben, ook willen we voorkomen dat zwaardere,
specialistische zorg noodzakelijk is (in plaats van vroegtijdige, lichte
ondersteuning). Hiermee sluiten we aan op de eerste doelstelling zoals
geformuleerd in het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht van
de meerjarenbegroting 2019-2022, namelijk Gerichte, lokale inzet op
preventie.
Kortom, preventie draagt bij aan:
•

Rate of Return to Investment in Human Capital

Prenatal programs
•

Programs targeted toward the earliest years

•

Preschool programs
Schooling
Job Training

0
Prenatal

0-3

4-5

School

Post-School

Meer investeren in preventie
In het land, en ook in Dordrecht, is steeds meer oog voor een veelzijdige
opvoed- en opgroeiomgeving. Zoals eerder gezegd geloven we in de
kracht van een sterk opvoednetwerk, normaliseren en het versterken van
het ‘normale’ leven. Preventie speelt hierin een belangrijke rol.

het bevorderen van het normale leven en de positieve ontwikkeling
van kinderen;
het gericht nemen van beschermende maatregelen;
belemmerende of risicovolle factoren voorkomen, signaleren,
verkleinen en waar nodig bestrijden.

Een stevige inzet op preventie is effectief in het voorkomen van zware
trajecten en biedt kansen voor een betere betaalbaarheid van de zorg. In
de praktijk zien we dat er onvoldoende aan preventie wordt toegekomen.
Slechts een klein percentage van de zorguitgaven wordt besteed aan
preventie en dit is met de decentralisaties nauwelijks veranderd.1 Dit
hangt samen met het feit dat de kosten van preventie vaak voor de baten
uitgaan. Ook zijn nog niet alle zorgprofessionals bereid om preventief
te handelen, als gevolg van cultuurverschillen en de hoge werkdruk.2
Wij pleiten er dan ook voor nu écht te investeren in preventie, gericht op
duurzaam effect. Dit vraagt wel om een lange adem; het overstijgt een
bestuursperiode.

1 Volgens berekeningen van het RIVM (2011) wordt in Nederland slechts een kleine 3% van de zorguitgaven aan preventie toegerekend.
2 Jeurissen et al. Betaalbare zorg. Sdu Den Haag 2018
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Drie niveaus van preventie
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Voor een succesvol preventief jeugdbeleid helpt het wanneer we
dezelfde ‘taal’ spreken. Wat is preventie en welke vormen van preventie
onderscheiden we? Wij sluiten aan bij de manier waarop het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) ordening aanbrengt in het brede begrip ‘preventie’.
Het NJi onderscheidt drie niveaus van preventie: universeel, selectief en
geïndiceerd.
In onderstaand overzicht hebben wij de drie niveaus van interventies op
een rij gezet
De drie preventieniveaus

Universeel

Selectief

Geïndiceerd

Iedereen

Groepen met een verhoogd risico

Individuen (met een verhoogd risico op) een
(beginnend) probleem

Maatregelen in de omgeving die het normale
leven en de positieve ontwikkeling van kinderen
bevorderen

Voorlichting, bewustwording, vroegsignalering
en adviseren

Preventieve interventies,
eerstelijnsondersteuning en hulp

De Dordtse preventiematrix biedt een overzicht van de preventielijnen die
we in dit lokale plan beschrijven, onderverdeeld naar de drie niveaus van
preventie. Een belangrijke lijn gericht op universele preventie is regie op
talentontwikkeling en –ontplooiing.

Voorspellers van zorggebruik
Effectief beleid ontstaat in samenspel. Maatregelen kunnen elkaar
versterken en zo bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Eén
van die maatregelen is gerichte, preventieve (met name selectief en
geïndiceerd) inzet op wetenschappelijk onderzochte zorgvoorspellers.
Met als doel zorg (mogelijk) (op de middellange termijn) te voorkomen,
zowel lichte ondersteuning als zware/dure zorg. Want: voorkomen is
beter dan genezen.

De volgende voorspellers van zorg hebben onze prioriteit:
•
•
•
•
•
•
•

We zetten met ons bestaande beleid al langer in op verschillende
zorgvoorspellers en intensiveren dit de komende periode, gericht op
kansrijke initiatieven van partners in de stad of ideeën in het land.
Deze initiatieven zijn of al bewezen effectief elders, of we onderzoeken
en monitoren of nieuwe interventies het gewenste effect hebben (in
termen van snelle, passende en betaalbare zorg). Het is erg belangrijk
om nog beter dan voorheen in kaart te brengen wat de opbrengsten
van preventiemaatregelen zijn (door middel van business cases en
maatschappelijke kosten-baten analyses, bijvoorbeeld: 40% van de
kinderen in een vechtscheiding krijgt een vorm van jeugdhulp, door de
aanpak willen we dit reduceren met x%).
In opdracht van de gemeente heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
in februari 2018 een deskresearch uitgevoerd naar voorspellers van
jeugdhulpgebruik. De belangrijkste voorspellers ziet u hiernaast:

een ongezonde leefstijl;
onderwijsachterstanden;
scheidingsproblematiek;
kindermishandeling;
armoede;
voortijdig schoolverlaten;
afstand tot de arbeidsmarkt.

etniciteit

armoede
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Klik voor meer informatie over:
onze ambitie, de huidige situatie/
probleem en onze inzet (samen met
de stad)

(v)echtscheiding
kindermishandeling

eenoudergezin
overgewicht

een laag geboortegewicht

werkloosheid

voortijdig schoolverlaten
een beperking/aandoening

verslaving bij ouders

geslacht

psychische omstandigheden bij ouders

KANSRIJK, VEILIG,
GEZOND EN MET
PLEZIER OPGROEIEN

Jeugdhulp:
sneller en
passend
Zijn de uitdagingen voor jeugdigen en hun ouders (even)
te groot om zelf of samen met de naaste omgeving aan
te pakken, dan kunnen zij terugvallen op professionele
ondersteuning. Wij willen dat zij snel en passend worden
geholpen. Op dit moment is dat helaas nog niet altijd het
geval. Er zijn vanuit diverse hoeken signalen over jeugdigen
die niet tijdig genoeg ondersteuning krijgen, niet passend of
helemaal geen ondersteuning krijgen. Daar willen we wat aan
doen. Normalisering staat daarbij centraal, zonder meteen in
problemen (en oplossingen) te denken.

De veranderopgave van de jeugdhulp is nog onverminderd groot en vergt
versnelling. Iedereen die betrokken is bij jeugdhulp erkent dat vroegtijdige
interventies, op maat en dichtbij het kind, nodig zijn om te voorkomen
dat er later veel ernstigere problemen ontstaan. Tussen droom en daad
staat de weerbarstige praktijk in de weg. Om dit te veranderen moeten we
als gemeente samen met partners en de doelgroep vaststellen wat snelle,
passende hulp precies is en hoe dit vormgegeven kan worden. Daarbij
gebruikmakend van actuele kennis over wat werkt in specifieke situaties
bij verschillende groepen kinderen.
De verwachting dat de Jeugdwet zou leiden tot betere en efficiënter hulp
aan kwetsbare jongeren is nog onvoldoende uitgekomen. Hoewel er
goede voorbeelden zijn en stappen worden gezet in Dordrecht, zijn we
er nog niet. Dit is te wijten aan de complexiteit van de veranderingen
en de hoge ambities over de opbrengst van de veranderingen in het
sociaal domein, in combinatie met beperkte financiële ruimte. We
pleiten voor realiteitszin bij alle betrokkenen en niet alles tegelijk doen.
In dit plan spreken we ons uit voor de komende jaren met duidelijke,
gemeenschappelijk gedragen, doelstellingen en prioriteiten, zodat
veranderingen stapsgewijs kunnen worden doorgevoerd. En het
belangrijkst: zorgen voor een goed lopende uitvoering die cliënten en
burgers vertrouwen biedt in de jeugdhulp.
Samen met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ hebben we hierin als lokale
gemeente de regie. Lokaal hebben we de verantwoordelijkheid om de
basis op orde te hebben en te innoveren. Bij de Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ ligt primair de verantwoordelijkheid om de organisatie en uitvoering
van de jeugdhulp verder te optimaliseren. Uiteraard grijpt de uitwerking
van beide verantwoordelijkheden in elkaar in.

De basis op orde
Om snelle en passende hulp te kunnen bieden is een aantal voorwaarden
noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk om de basis op orde te krijgen.
Onder de basis verstaan we: “een goed vindbare toegang en heldere
toeleiding tot zorg, waarbij jeugdigen en gezinnen goed ondersteund
worden in het helder krijgen van hun vraag en ondersteuning op
maat krijgen aangeboden.” De ‘basis op orde’ kent, ons inziens, vier
onderdelen:
1.
2.
3.
4.

aanwezigheid op logische vindplaatsen;
toegang en toeleiding;
innovatie;
een goed werkend systeem.

In beleid én praktijk blijkt het nog een grote uitdaging voor de gemeente
en organisaties om de gewenste samenhang, efficiëntie en innovatie
te organiseren. Dit komt niet met één druk op de knop tot stand.
Er is een samenspel nodig van verschillende interventies en meer
aandacht voor onderliggende oorzaken. Daar experimenteren we deze
coalitieperiode mee, zoals te zien is in de vier onderdelen van basis
op orde en een aantal preventielijnen. Hiermee sluiten we aan op de
tweede doelstelling van het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
van de meerjarenbegroting 2019-2022, namelijk ‘passende, tijdige en
betaalbare ondersteuning voor alle Dordtenaren’.
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Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
In het meerjarenperspectief staan de projecten beschreven die betrekking
hebben op de specialistische zorgmarkt, waarbij de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ de regie heeft. De uitvoering vindt vaak in samenwerking met
lokale gemeenten plaats. Het gaat om essentiële vraagstukken die niet
los gezien mogen worden van dit lokale plan. Voor de volledigheid zetten
we ze daarom hier op een rij:
1. versterking van het contractmanagement;
2. samen werken aan veiligheid;
3. analyse en aanpak jeugdhulp voor versterking zelfredzaamheid en
dagbesteding;
4. versterking inzet expertiseteam;
5. uitgangspunt thuis, tenzij;
6. scherpte op instroom, uit- en doorstroommogelijkheden naar de Wet
langdurige zorg (Wlz);
7. aanpassing Nee, tenzij-regeling.
Het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid wordt jaarlijks
financieel en inhoudelijk herzien om zo goed mogelijk te blijven
aansluiten bij de (vaak grillige) context. Begin 2019 verschijnt een eerste
update, met daarin in ieder geval aandacht voor:
•

•

•

het gewijzigde financiële perspectief en een passende wijze van
begroten;
extra innovatieve projecten als gevolg van de beschikbaarheid van
middelen vanuit het landelijke transformatiefonds;
stand van zaken van de lopende projecten.

Vanuit Dordrecht willen we scherpere standpunten innemen in de
regionale context, ook waar het gaat om de organisatie en uitvoering van
de jeugdhulp. Bijvoorbeeld bij belangrijke afwegingen, zoals solidariteit en
de regionale formule toegang.
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Samen met
de stad
Onze maatschappelijke partners en initiatieven in de stad, die
dichtbij jeugdigen en het gezin staan, maken uiteindelijk het
verschil. Zij zijn daarom cruciaal in het slagen van ons lokaal
en regionaal jeugdbeleid en daarmee in het kansrijk, veilig,
gezond en met plezier opgroeien van onze jeugdigen.

Opmars naar het plan
Maatschappelijke partners hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van het beleid. We hebben, in verschillende stadia
en contexten, gesproken met professionals van o.a. Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ, Stichting Jeugdteams ZHZ, de alliantie Sociaal Wijkteam,
het onderwijs, kinderopvang, de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ,
Contour de Twern en verschillende zorgaanbieders. Ook hebben we
Dordtse inwoners gevraagd welke vraagstukken zíj urgent vinden en wat
mogelijke oplossingen zijn. Ten slotte hebben de gemeenteraad, de Wmoadviesraad en verschillende cliëntorganisaties op meerdere momenten
hun inbreng geleverd. Alle opbrengsten liggen aan de basis van dit plan.

De uitvoering
'De stad' speelt niet alleen een belangrijke rol in de totstandkoming van
dit plan, maar zeker ook in de uitvoering ervan. Na vaststelling van het
beleid nemen we in intensieve samenwerking met maatschappelijke
organisaties de uitvoering ter hand. Plannen zullen in verschillend tempo
worden gerealiseerd. We geven prioriteit aan zaken die urgent zijn en
wezenlijk een verschil maken. Flexibiliteit, transparantie en maatwerk zijn
hierbij belangrijk. "De stad staat niet stil en wij (daarom) ook niet".
We nemen voldoende tijd om de ideeën goed met betrokkenen door
te spreken, uit te werken en te implementeren. We hebben daarbij
oog voor de continuïteit van de uitvoering en voor de tijd die nodig is
om veranderingen door te voeren. Ook hebben we oog voor de tijd die
inwoners en professionals nodig hebben om aan veranderingen te
wennen.
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Monitoring
en evaluatie
Monitoren, evalueren en (bij)sturen zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. We vinden het erg belangrijk
(lees: noodzakelijk) om regelmatig en tijdig vinger aan de
pols te houden. Zijn we nog op de goede weg? Leveren
beleidsinterventies de gewenste resultaten? En zo niet, welke
maatregelen moeten er genomen worden om de resultaten wel
te behalen?

Hoe staat het er nu voor met de Dordtse jeugd? Enkele cijfers:

23.210
0 - 18 jarigen in Dordrecht

1.200
kinderen worden er per jaar in
Dordrecht geborden

Bron: CBS, Onderzoekcentrum Drechtsteden, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

(peildatum: 01-01-2018)

96%

27%

van de kinderen van 0-12 jaar in
Dordrecht ervaart de gezondheid als
(heel) goed (2017);

van de 10-jarigen in Dordrecht is te
zwaar (2017);

10%

14%

van de 0-12 jarigen in Dordrecht
woont in een eenoudergezin (2017);

van de Dordtse kinderen groeide op in
armoede (bijstandsniveau) (2017);

9,8%

2,1%

van de Dordtse jeugdigen tot 18
jaar had in het eerste halfjaar 2018
jeugdhulp in natura;
*voorlopig cijfer

van de 12-23 jarigen in Dordrecht
stroomt voortijdig uit school zonder
startkwalificatie
(schooljaar 2016-2017);

van deze
jeugdigen had
16,7% jeugdhulp
met verblijf;
*voorlopig cijfer

Tellen en vertellen
Ook zijn effecten niet altijd in cijfers uit te drukken. Naast het tellen van
cijfers vinden we het evenzo belangrijk om het verhaal achter de cijfers
te vertellen. Ook niet alle beleidsdoelen zijn meetbaar met harde feiten
en cijfers. We gaan graag in gesprek met (maatschappelijke) partners
in de stad, bewoners en de raad om verhalen en informatie op te halen
en cijfers te duiden. We kiezen dus voor kwantitatieve en kwalitatieve
evaluaties.
In dit plan geven we steeds per onderdeel aan hoe we inhoud en vorm
geven aan monitoring en evaluatie.

Dashboard sociaal domein
Daarnaast werken we aan een integraal dashboard sociaal domein
(verwachte oplevering: medio 2019). Er is veel informatie in het sociaal
domein voorhanden, maar vaak versnipperd en niet altijd up-to-date. Het
dashboard geeft ons o.a. meer informatie over zorgvoorspellers waardoor
we meer gericht en doelmatig (preventieve) interventies kunnen inzetten.
De invulling van het dashboard en de frequentie waarmee het dashboard
wordt geüpdatet stemmen we af met de werkgroep van de gemeenteraad,
bestaande uit leden van de commissie Sociale Leefomgeving. Voor jeugd
denken we o.a. aan de volgende indicatoren:
•

Niet direct effect
Maatschappelijke effecten zijn vaak niet direct zichtbaar en vaak lastig te
meten. Soms zijn ze pas na jaren duidelijk en niet altijd een-op-een toe
te schrijven aan een bepaalde (preventieve) interventie. Maatschappelijk
effecten zijn van (veel) meer factoren afhankelijk dan de activiteiten die in
dit beleidsplan staan beschreven. Immers, de leefwereld van kinderen is
divers en complex en zo ook de invloed van factoren op de fysieke, sociale
en emotionele ontwikkeling.

•
•
•
•
•
•
•
•

aantal/-deel jeugdigen dat opgroeit in een eenoudergezin;
aantal/-deel jeugdigen met overgewicht;
aantal/-deel jeugdigen dat opgroeit met kans op armoede;
aantal/-deel voortijdig schoolverlaters;
aantal/-deel gezinnen met een melding Veilig Thuis;
aantal/-deel jeugdigen met jeugdhulp;
jeugdhulp: cliënttevredenheid;
jeugdhulp: wachtlijsten;
jeugdhulp: budgetuitputting.
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Financiën

Financiële middelen van het Rijk
Met de overgedragen taken van het Rijk (Jeugdzorg, Wmo en
Participatiewet) is in het recente verleden de aansturing en
verantwoordelijkheid op gemeentelijk niveau gekomen. Alhoewel het Rijk
gelijktijdig met de drie decentralisaties flinke kortingen heeft doorgevoerd,
zijn wij de afgelopen jaren in staat geweest om de drie decentralisaties
binnen de gezamenlijke middelen uit te voeren. De financiering van
het sociaal domein staat wel onder druk. Oplopende kortingen bij de
Participatiewet en Jeugdzorg leiden tot knelpunten. Dit staat nog los van
het verder oplopende tekort op de bijstandsuitkeringen als direct gevolg
van fors teruglopende rijksmiddelen en een toenemend aantal cliënten.
De rijksmiddelen die gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de
wettelijke taken in het sociaal domein, in combinatie met de stijgende
vraag en het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen, leiden bij veel
gemeenten tot financiële knelpunten. Dit geldt dus ook voor de gemeente
Dordrecht. Vanaf 2019 is er geen geoormerkt budget meer dat het Rijk
overdraagt naar gemeenten voor de uitvoering van de jeugdhulp. We
streven ernaar om de taken in het sociaal domein uit te voeren binnen
het budget dat we hebben begroot.

Eén integrale begroting sociaal domein
In het programma 'Sociaal en Zorgzaam Dordrecht' in de begroting
2019 is een integraal begrotingsprogramma voor het sociaal domein
gepresenteerd. Een groot deel van de budgetten worden regionaal
ingezet.

Begrote uitgaven sociaal domein 2019 (x 1.000, in euro's)
5.019
106.505

39.465

Subtotaal jeugd lokaal
Subtotaal jeugd regionaal
Subtotaal WMO regionaal
Subtotaal WMO lokaal
69.020

Subtotaal Werk en inkomen regionaal

19.818

In de staafdiagram op de volgende pagina is zichtbaar hoe de
verdeling eruit ziet van de middelen die expliciet voor jeugd(hulp) staan
gereserveerd. Dit is geen volledig beeld, net zo min als het overzicht
van het sociaal domein. Binnen de gemeente dragen we via diverse
beleidsthema's bij aan de ontwikkeling van jeugdigen. Denk hierbij aan
sport, cultuur(educatie) en natuur.
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Begrote uitgaven jeugddomein 2019 (x 1.000, in euro's)
1

Speeltuinwerk & Scouting

Toenemende uitgaven jeugdhulp
De uitgaven aan jeugdhulp zijn sinds 2015 gestegen als gevolg van
een forse toename van de vraag. De verwachting is dat de uitgaven ook
de komende jaren blijven toenemen. Ter indicatie: landelijk hebben 88
gemeenten al een beroep gedaan op de stroppenpot en 40 gemeenten
hebben een brandbrief geschreven naar het Rijk. We zien dat maar
liefst één op de vijf kinderen hulp nodig heeft bij het veilig en gezond
opgroeien, en dat terwijl we de gelukkigste en gezondste jeugd op aarde
hebben.3 Ook in Dordrecht zien we de vraag en uitgaven toenemen.

Inspecties kinderopvang
Preventief jeugdbeleid (inclusief deel Sociale Wijkteams)

Kosten jeugdhulp ZHZ * € mln.

Lokale Impuls Jeugdhulp
Jeugdgezondheidszorg (inclusief lokaal maatwerk)
Reguliere Jeugdhulp (inclusief Stichting Jeugdteams)
Hoog Specialistische Jeugdhulp
Uitvoering Jeugdhulp (Serviceorganisatie Jeugd ZHZ)
Lokaal gezondheidsbeleid

Toelichting: flankerende onderdelen van het jeugdbeleid (zoals het verhelpen
van onderwijsachterstanden, voortijdig schoolverlaten, armoedebestrijding,
sociale wijkteams* en bevorderen gezonde leefstijl*) alsook het innovatiebudget
zijn niet (of deels v.w.b. posten met een *) in de staafdiagram opgenomen. Ook
de mutaties met de reserve zijn niet opgenomen in de staafdiagram.

Realisatie
Prognose zonder interventies MJP exclusief meer middelen voorkant na 2018
Prognose bij volledig effect interventies MJP (inclusief reduceren gestegen zorgvraag)

Toelichting: Er is door de Serviceorganisatie een schatting gemaakt van hoe
de kosten zullen stijgen de komende jaren en ook welk verwacht effect de
interventies uit het Meerjarenperspectief en de lokale plannen kunnen hebben.
*Uitgangspunten: vanaf 2019 2% inflatie/indexatie per jaar en Veilig Thuis
vanwege vergelijkbaarheid volledig meegenomen.
3 Nieuwsuur uitzending 21 oktober 2018
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Oorzaak van toenemende uitgaven

'Een duidelijke oorzaak voor de forse budgetoverschrijding
van de jeugdzorg is er niet. De autonome groei van de
zorgvraag, de inzet op preventie en de manier waarop
gemeenten de jeugdzorg vormgeven en inkopen kunnen
hier debet aan zijn . Er moet nader onderzoek naar de
precieze oorzaken worden gedaan'.4
Minister Hugo de Jonge heeft toegezegd onderzoek te doen naar de
stijgende vraag naar jeugdzorg. De resultaten worden in voorjaar 2019
bekend. Ook in Dordrecht onderzoeken we welke oorzaken hier belangrijk
zijn. Mogelijke oorzaken zijn:
•

•

•

•

Als een kind hulp nodig heeft, willen het kind en de ouders/verzorgers
zo goed, zo veel en zo snel mogelijk geholpen worden. Er is geen
natuurlijke rem op de vraag. De Jeugdwet beoogt dit wel: ouders en
opvoeders doen meer vanuit eigen kracht en zelfredzaamheid.
De stijging van de welvaart is ook een reden dat de zorgkosten stijgen:
hoe rijker je bent (als land), hoe meer je uitgeeft aan zorg. Een rijkere
samenleving accepteert minder ongemak en investeert daarom in
betere zorg.
De kwaliteit van zorg en ondersteuning neemt toe. Nieuwe
behandelingen zijn vaak duur. Doordat nieuw aanbod wordt
ontwikkeld, neemt ook het aantal jeugdigen dat er gebruik van maakt
toe.
Omdat ouders niet hoeven te betalen voor jeugdzorg kunnen we de
zorgvraag niet remmen door een eigen bijdrage te vragen of de kosten
voor de gebruiker te verhogen.

4 Bron: Divosa in Binnenlands Bestuur 2018

Realistisch begroten
Realisme is belangrijk: de middelen die we voor jeugdhulp ontvangen,
zijn niet voldoende om de kosten te dekken. In de gemeentelijke
begroting houden we hier rekening mee. Tegelijkertijd kunnen we met
beleidsinterventies sturen op een minder sterke stijging van de vraag
en daarmee de uitgaven. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ heeft hierin
samen met ons een rol.
Realisme is ook van belang in de wijze van begroten. De begroting voor
jeugdhulp, zoals geformuleerd in het oorspronkelijke Meerjarenperspectief
Jeugdhulp ZHZ is niet realistisch gebleken. Vanaf 2019 werken we in de
regio met een realistische begrotingssystematiek.
Dit laat onverlet dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vasthoudt aan haar
inhoudelijke doelstellingen en het financiële doel om de kosten om te
buigen van de (duurdere) achterkant naar de (goedkopere) voorkant. Het
niveau van de kosten in de afgelopen jaren vraagt om voorzichtigheid ten
aanzien van het financiële resultaat en eerst de effecten af te wachten
van projecten, zonder er meteen financiële reductieopbrengsten aan te
koppelen. Tegelijkertijd dient te worden opgemerkt dat de transformatie
wel in gang is gezet maar zich (nog) niet heeft vertaald in een afname
van kosten. De implementatie van de lokale plannen en de aanvulling
van projecten gefinancierd vanuit het transformatiefonds moeten de
verwachtingen helpen waarmaken.
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Lokaal investeren
Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2019 is een
voorstel gedaan om te investeren in innovatie in het sociaal domein
(innovatiebudget Sociaal Domein). Het doel van de investering is snelle,
passende, betaalbare hulp en ondersteuning. Voor de besteding van het
innovatiebudget Sociaal domein komen we in april 2019 met een sociaal
domein breed investeringsplan. Het lokaal plan Jeugd en het aanstaande
Wmo-beleidsplan zijn hiervoor richtinggevend.
We zetten in op innovatieve aanpakken gericht op preventie en
verbinding. Innovatie is wat ons betreft niets extra's, maar een
basishouding om ook op termijn de zorg betaalbaar en de kosten
beheersbaar te houden voor hen die dat echt nodig hebben. Een deel
van de investering zal revolverend zijn: bij een positief financieel resultaat
komen de middelen terug en worden opnieuw ingezet.5 Het resultaat zal
in sommige gevallen binnen vier jaar te realiseren zijn, in het geval van
preventie duurt dit langer (10-15 jaar). We komen hierop terug in het
investeringsplan behorend bij het innovatiebudget Sociaal Domein.

5 De revolverende werking van investeringen in het sociaal domein wordt nader toegelicht in
het investeringsplan behorend bij het innovatiebudget Sociaal Domein (april 2019).
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1 Drie niveaus van preventie
Wij sluiten aan bij de manier waarop het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
ordening aanbrengt in het brede begrip 'preventie'. Het NJi onderscheidt
drie niveaus van preventie:

Universele preventie: voor alle kinderen en ouders
Hierbij gaat het om maatregelen die het normale leven en de positieve
ontwikkeling van kinderen en/of hun ouders bevorderen. Het idee is
om hen zodanig te versterken dat zij uitdagingen op sociaal, fysiek en
emotioneel gebied nu en later in het leven beter aan kunnen. Het gaat
dus om het creëren van een positief en ontwikkelgericht opvoedklimaat.

Selectieve preventie: voor groepen met een verhoogd risico
Bij selectieve preventie gaat het om voorlichting, bewustwording,
vroegsignalering en adviseren. Gericht op bepaalde groepen kinderen en
ouders, buurten en levensgebeurtenissen, omdat zij een verhoogd risico
hebben op de ontwikkeling van problemen en zorgvragen. Denk hierbij
aan armoede, (v)echtscheidingen, overgewicht en kinderen van ouders
met psychische problemen (KOPP-kinderen).

Geïndiceerde preventie: voor individuen met verhoogd
risico of beginnend probleem
Hierbij gaat het om preventieve interventies, eerstelijns ondersteuning en
hulp. Het gaat hier dus niet om geïndiceerde 'zorg' (beschikkingen), maar
om preventieve lichtere vormen van ondersteuning en zorg. Professionals
of vrijwilligers kunnen deze zorg leveren. Denk aan de zomerschool
in Dordt West, die gedurende de zomer met (aandachts)kinderen
spelenderwijs werkt aan gezond gewicht, taal, rekenen, cultuur et cetera.
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2 De Dordtse preventiematrix
De Dordtse preventiematrix geeft in één overzicht een beeld van de
preventielijnen die wij in dit lokale plan bespreken. Er zijn veel meer
preventieve interventies die de gemeente uitvoert of uit laat voeren. Denk
aan jongerenwerk, buurtwerk, de aanpak laaggeletterdheid en activiteiten
zoals playing for succes en het LHBTI-programma. In het kader van de
overzichtelijkheid beperken we ons tot de preventieve programma's in dit
lokale plan. De matrix kan daarmee gebruikt worden als navigatiemiddel
naar de verschillende onderwerpen. In afzonderlijke paragrafen lichten we
de preventielijnen toe, met in elke paragraaf aandacht voor:
•
•
•

•

onze ambitie;
huidige situatie/probleem;
onze inzet (samenwerking met de stad/ betrokken partners, kosten6
en monitoring/evaluatie);
eventuele raadsinformatiebrieven of raadsvoorstellen die voorgelegd
worden.

6 Vanwege de verschillende fases waarin de preventielijnen zich bevinden, zijn nog niet
vanalle lijnen de kosten bekend.

De preventielijnen verschillen van elkaar in fase en concreetheid. Bij
de ene lijn gaat het om voortzetting van huidig beleid, bij de ander om
intensivering van huidig beleid of om nieuw beleid.
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Iedere Dordtse jeugdige
verdient...

...een goede start met gelijke
kansen;

Universeel

Selectief

Geïndiceerd

Iedereen

Groepen met een verhoogd risico

Individuen (met een verhoogd risico op)
een (beginnend) probleem

Maatregelen in de omgeving die
het normale leven en de positieve
ontwikkeling van kinderen bevorderen

Voorlichting, bewustwording,
vroegsignalering en adviseren

Preventieve interventies,
eerstelijnsondersteuning en hulp

Armoede-kinderen en jongeren weten
wat gezond financieel gedrag is

Onderwijsachterstanden-VVE

Een kansrijke, veilige en gezonde
start-Netwerk Kwetsbare Zwangeren
Gezonde leefstijl-Samen voor gezond
Onderwijsachterstanden-VVE

ongezonde leefstijl,
onderwijsachterstanden,
kindermishandeling, armoede

Moeder informeren moeders,
Buurtgezinnen
Homestart

geen of beperkt sociaal netwerk

...een sterk sociaal netwerk;

Zorgvoorspeller

...een veilig en liefdevol thuis;

Scheidingsproblematiekouderschapsvoorlichting

Kindermishandeling-aanpassing
meldcode
Scheidingsproblematiek-normalisering

Kindermishandeling-geweld hoort
nergens thuis!
Armoede-mobility mentoring
Scheidingsproblematiek-expertisepunt
scheiden en gescheiden ouderschap

kindermishandeling,
scheidingsproblematiek

...gezond en fit te zijn;

Talentontwikkeling en ontplooiing

Gezonde leefstijl-Samen voor gezond
Gezonde leefstijl-Jongeren op gezond
gewicht
Gezonde leefstijl-Gezonde School
Gezonde leefstijl-Doe ff gezond

Programma Samen tegen armoede
Armoede en Gezondheid

ongezonde leefstijl, armoede

...zonder (de beperkingen van)
armoede op te groeien;

Armoede-kinderen en jongeren weten
wat gezond financieel gedrag is

Talentontwikkeling en ontplooiing

Programma Samen tegen armoede

armoede

...zijn/haar talenten te
ontwikkelen;

Talentontwikkeling en ontplooiing
Onderwijsachterstanden-Onderwijsvisie

Talentontwikkeling en ontplooiing
Armoede-kinderen doen mee met sport
en andere activiteiten

Armoede-kinderen doen mee met sport
en andere activiteiten

armoede, onderwijsachterstanden

Onderwijsachterstanden-VVE
Onderwijsachterstanden-Onderwijsvisie

Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)
Onderwijsachterstanden-VVE
Afstand tot de arbeidsmarkt-aanpak
kwetsbare jongeren
Afstand tot de arbeidsmarkt-begeleiding
naar werk

voortijdig schoolverlaten,
onderwijsachterstanden, afstand tot de
arbeidsmarkt

...mee te doen op school/de
arbeidsmarkt;
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3 E
 en kansrijke, veilige en
gezonde start
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Onze ambitie
We willen in Dordrecht de beste start voor ieder kind. Een start van
waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen, zodat zij later zo goed
mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Verreweg de meeste kinderen hebben een goede start. Helaas is een
goede start niet voor ieder kind weggelegd. Landelijk heeft ongeveer
14% van de kinderen een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag
geboortegewicht of een combinatie van beide. Wanneer zich vragen
of problemen voordoen, is het belangrijk dat deze snel en adequaat
worden opgepakt. Zodat erger (mogelijk) kan worden voorkomen. Dat is
momenteel nog niet altijd het geval.
De landkaart toont - op basis van een model ontwikkeld door het
Erasmus MC - het gemiddeld aantal zeer kwetsbare vrouwen en hun
gezin per jaar dat baat zou hebben bij intensieve ondersteuning in
een integrale aanpak rondom een veilige, gezonde en kansrijke start.
Dordrecht komt hier naar voren als één van de gemeenten met veel
kwetsbare moeders; in absolute aantallen neemt Dordrecht plaats 8 in
van alle gemeenten.
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Aantal kwetsbare moeders per gemeente dat (samen met hun kind(eren)) baat
zou hebben bij een aanpak rondom een kansrijke en veilige start (nieuwe
aanmeldingen / instroom per jaar). Bron: uitkomst model AEF.

Hoe zetten we hier op in?
Op 12 september 2018 lanceerde minister De Jonge van VWS het
actieprogramma 'Kansrijke start'. De ontwikkeling van een kind in de
eerste 1.000 dagen is cruciaal voor zowel een gezonde groei als voor
de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. De Jonge heeft o.a. een
wetswijziging aangekondigd waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór
de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare
ouders kan bieden. Daarnaast is het de bedoeling dat overal in het land
lokale coalities rondom de eerste 1.000 dagen worden opgericht.

2

Dordrecht is daarin één van de koplopers (naast steden als Tilburg,
Rotterdam en Den Haag). In 2018 zijn we gestart met het ontwikkel- en
leertraject 'Veilig, kansrijk en gezond opgroeien in Dordrecht', gericht
op de eerste 1.000 dagen van ongeborenen, baby's en kinderen
in kwetsbare situaties. Het traject, begeleid door adviesbureau AEF
(Andersson Elffers Felix), valt onder het landelijke programma Sociaal
Domein, dat in 2017 is ontwikkeld door het Rijk (ministeries van BZK,
SZW, VWS) en het netwerk Directeuren Sociaal Domein.
In Dordrecht doorlopen we het traject samen met diverse lokale
partners van het netwerk Kwetsbare Zwangeren, zoals kinderartsen
en gynaecologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis, verloskundigen,
de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, de sociale wijkteams, de
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en zorgaanbieders. We onderzoeken
de samenwerking (Wat gaat er al goed? En wat zijn verbeterkansen?)
en verschillende interventies die er zijn (Welke interventies werken? En
worden er nog interventies gemist?). En we maken afspraken met elkaar
over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap,
bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en
een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders. Het uiteindelijke doel
is één sluitende, integrale aanpak en betere samenwerking tussen het
sociaal en medisch domein.

Het (beter) bespreekbaar maken van opvoeden en alles wat daarbij
komtiskijken,
erg waardevol.
Dit varieert
van simpele
vragen en
In 2006
er hetisnetwerk
Kwetsbare
Zwangeren
opgericht.
het
delen
van
ervaringen
tot
het
vroeg
signaleren
van
serieuzere
Verschillende organisaties en instellingen maken deel uit van het
problemen.
En daar
wijze van
mee medische
omgaan dieeninverloskundige
het belang is
netwerk,
allen actief
op op
heteen
gebied
van het kind. Het gesprek hierover is echter niet vanzelfsprekend,
zorg, (jeugd)welzijn, maatschappelijk werk en verslavings- en
blijkt ook uit gesprekken met ouders. We willen de dialoog tussen
geestelijke gezondheidszorg. Eind 2017 heeft het netwerk het
ouders/opvoeders onderling stimuleren. Daar waar nodig en
'Convenant Ketenzorg Kwetsbare zwangeren & Jonge ouders
wenselijk kunnen professionals faciliteren en stimuleren dat ouders
Dordrecht
en omstreken' ondertekend.
en opvoeders opvoedvragen met elkaar bespreken. Ze zijn zelf
immers de grootste ervaringsdeskundigen!
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Een kansrijke, veilige en gezonde start
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient een goede start met gelijke kansen"
Partners:
netwerk Kwetsbare Zwangeren (o.a. Albert Schweitzer ziekenhuis, Careyn,
Stichting Jeugdteams ZHZ, het sociaal wijkteam, kraamzorg, verloskundigen,
DG&J ZHZ, Veilig Thuis ZHZ), onderwijs/kinderopvang, informeel
opvoednetwerk (vrijwilligers), ouders
Kosten:
€ 2.500 per jaar voor het leertraject 'Veilig, kansrijk en gezond opgroeien in
Dordrecht' (drie jaar), reguliere middelen
Monitoring en evaluatie:
onderdeel van het leertraject
Bestuurlijk proces:
voortzetting huidig beleid

4 Talentontwikkeling en ontplooiing
Onze ambitie
We willen alle Dordtse jeugd een uitdagende en stimulerende omgeving
bieden. Een omgeving waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen
ontdekken en versterken, vaardigheden en kennis opdoen en kunnen
doen wat ze leuk vinden. Dit vergroot het mentaal welbevinden en het
zelfvertrouwen van de jeugdige en daarmee de kansen op meedoen in de
maatschappij.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Niet voor iedere jeugdige is het vanzelfsprekend om zichzelf maximaal te
kunnen ontplooien, bijvoorbeeld door de thuissituatie. Hiervoor kunnen
verschillende oorzaken zijn, zoals gebrek aan tijd of geld.
Het aanbod aan talentontwikkeling- en ontplooiingsmogelijkheden
organiseren wij als gemeente niet (geheel) zelf. Er zijn veel partijen in de
stad met een verscheidenheid aan aanbod die, als bijkomend voordeel,
dichtbij de leefwereld van jeugdigen staan. Denk aan verenigingsaanbod
en culturele centra. Daarnaast hebben we als gemeente sportregisseurs
in dienst en subsidiëren we een aantal programma's, zoals ‘Toppie
Dordrecht’ en ‘Petje Af’, het 'Servicebureau Onderwijs en Cultuur (SOC)'
en ‘Groen doet Goed’7.

7 ‘Groen doet goed’ wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.

Op de deelgebieden vindt enige vorm van regie plaats. Zo is met de komst
van sportregisseurs sinds twee jaar redelijk zicht op de sportieve vraagaanbodverhouding in de stad. Vandaaruit worden ook matches gemaakt
tussen gebruikers en aanbieders. Het SOC heeft zicht op het culturele
aanbod en vraag in de stad. Toppie richt zich met name op naschools
activiteiten.
Waar het op dit moment aan ontbreekt is structureel zicht op de
aansluiting van vraag en aanbod, zowel in school als naschools, op het
brede gebied van talentontwikkeling en ontplooiing in de stad. Zijn er
initiatieven die wij ondersteunen, die niet goed aansluiten op de behoefte
van jeugdigen en ouders? Laten wij kansen liggen? Weet iedereen het
aanbod eigenlijk wel goed te vinden? En zijn er drempels of praktische
bezwaren die kinderen weerhouden van deelname?

KANSRIJK, VEILIG,
GEZOND EN MET
PLEZIER OPGROEIEN

TERUG
NAAR
THEMA

Hoe zetten we hier op in?
We gaan sterker regie voeren op talentontwikkeling en ontplooiing.
Dit houdt in: partijen stimuleren, faciliteren, aanjagen en verbinden
om gezamenlijk een ontwikkelgericht klimaat rondom kinderen te
scheppen. Het gaat zowel om partijen aan de vragende kant (scholen,
kinderopvangcentra, kinderen en ouders) als om partijen aan de
aanbiedende kant (cultuurcentra, verenigingen en maatschappelijke en
professionele initiatieven). O.a. op het gebied van sport, spel, natuur en
cultuur. Dit moet leiden tot:

•
•

•
•
•

overzicht in/monitoring van vraag en aanbod;
partners die (meer dan voorheen) investeren in talentontwikkeling en
ontplooiing;
een juiste match tussen vraag en aanbod;
laagdrempelig aanbod: dichtbij en betaalbaar;
gelijke kansen op talentontwikkeling en ontplooiing voor ieder kind;
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Hoe we de regie op talentontwikkeling en ontplooiing precies versterken
en waar we deze rol beleggen, werken we in 2019 verder uit.
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Regie op talentontwikkeling en ontplooiing
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient zijn/haar talenten te ontwikkelen, gezond en
fit te zijn, en zonder (de beperkingen van) armoede op te groeien"
Partners:
stichting Hattrick, Weizigt, Servicebureau Onderwijs en Cultuur, speel-o-theek
Pip-en-Zo, afdeling Sport (gemeente Dordrecht), Dienst Gezondheid & Jeugd
ZHZ
Kosten:
jaarlijks +/- € 90.000, reguliere middelen
Monitoring en evaluatie:
continu proces
Bestuurlijk proces:
intensivering huidig beleid

5 Gezonde leefstijl
Onze ambitie
We willen dat Dordtse kinderen gezond opgroeien en een gezonde
leefstijl hebben. Als JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht)
willen wij een gezonde leefstijl bevorderen en het overgewicht bij
jeugdigen en hun ouders verminderen. Wij geven uitvoering aan onze
verantwoordelijkheid in het kader van de Wet Publieke Gezondheid
(Wpg) om gezondheidheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende
maatregelen te treffen.
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Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ monitort de regionale
volksgezondheid in de 4-jaarlijkse Toekomstverkenning. Een gezonde
leefstijl is nog niet voor iedere Dordtse jeugdige gewoon. Enkele cijfers op
een rij:
•

•

In de regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 hebben gemeenten
in de regio Zuid-Holland Zuid kaders gesteld voor het gezondheidsbeleid
in de periode 2016-2019. De ambitie van het huidige gezondheidsbeleid
is het vasthouden van het huidige niveau voor gezondheid en welzijn.
De gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben vier prioriteiten voor
gezondheidsbevordering vastgesteld, waarvan drie gericht op jeugdigen:
•

•

•

het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen,
waaronder de jeugd;
het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van kinderen,
jongeren en hun ouders, met prioriteit voor laagopgeleide jongeren;
het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van zwangere
vrouwen, met prioriteit voor kwetsbare zwangeren.

In een lokale paragraaf heeft Dordrecht drie thema's geprioriteerd als
aanvulling op de regionale nota, waarvan twee gericht op jeugdigen:
•
•

kinderen, jongeren en hun ouders op gezond gewicht (Doe ff Gezond);
Prenatale zorg (Healty Pregnancy 4 all 2).

•

•

27% van de 10-jarigen is te zwaar, tegenover 19% gemiddeld in de
regio Zuid-Holland Zuid.
bij 2,2% van 12-15 jarigen is sprake van problematisch gebruik van
sociaal media;
8% van de 4-12 jarigen en 6% van de 12-15 jarigen is mentaal niet
voldoende weerbaar;
40% van de 12-15 jarigen heeft wel eens een slok of een glas
alcohol gedronken en 10% van de 12-15 jarigen heeft de laatste 4
weken binge gedronken (5 of meer glazen).
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Hoe zetten we hier op in?
In opdracht van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid voert de
DG&J ZHZ het regionale programma Samen voor Gezond uit. Vanuit dit
programma zet de DG&J ZHZ in op interventies en activiteiten gericht op
de realisatie van de regionale doelstellingen. Bijvoorbeeld door trainingen
te faciliteren om de mentale weerbaarheid van jongeren te vergroten, de
uitvoering van de Gezonde School aanpak en voorlichting aan kwetsbare
zwangeren. Daarnaast verstrekken we als gemeente 'losse' opdrachten
om de doelstellingen op de lokale prioriteiten te realiseren, zoals 'Doe ff
Gezond'.
De huidige regionale Nota Gezondheidsbeleid loopt t/m 2019. Inmiddels
is een proces in gang gezet om te komen tot een nieuwe lokale Nota
Gezondheidsbeleid voor de periode 2020-2023. Deze nieuwe lokale
nota zal in de basis overeenkomen met die van de regiogemeenten in
Zuid-Holland Zuid, maar meer ruimte bieden om lokale prioriteiten
te stellen en ambities te formuleren. Daarnaast zal de verbinding
worden gelegd met het Nationaal Preventieakkoord dat de VNG met het
Ministerie van VWS en maatschappelijke partners heeft gesloten. Het
Nationaal Preventieakkoord bevat drie thema's: roken, overgewicht en
problematisch alcoholgebruik en sluit aan bij bestaande programma's in
Dordrecht en de regio zoals 'Jongeren op Gezond Gewicht' en 'Gezonde
School'.

8 Mede door het project 'Doe ff Gezond' is het percentage te zware kinderen in Dordrecht
West afgenomen van 42% in 2011 naar 29% in 2017. Het percentage kinderen met ernstig
overgewicht is in deze periode gehalveerd van 18% naar 9%.

Wij continueren het project 'Doe ff Gezond’. Ondanks de mooie resultaten
sinds 2011 hebben nog te veel kinderen geen gezond gewicht. Daarom
blijven we inzetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl, met name
in kwetsbare wijken.8
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Bevordering gezonde leefstijl
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient gezond en fit te zijn"
Partners:
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Kosten:
jaarlijks +/- € 300.000, reguliere middelen (lokale bijdrage aan
regionaal programma)
Monitoring en evaluatie:
evaluatie Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 in 2019. In de nieuwe nota
worden afspraken gemaakt over de evaluatie van de nieuwe beleidsperiode
Bestuurlijk proces:
nieuw beleid. Vaststellen Nota Gezondheidsbeleid
2020-2023 - najaar 2019

6 Onderwijsachterstanden
Onze ambitie
We willen voorkomen dat kinderen al vroeg met een achterstand aan het
basisonderwijs beginnen. Deze ambitie sluit naadloos aan op de ambitie
om kinderen de beste start te geven en hen zoveel mogelijk gelijke kansen
te bieden.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
In de afgelopen periode is fors geïnvesteerd in het voorkomen en
bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 0 tot 12 jaar.
En met resultaat: de kwaliteit in Dordrecht is goed, zo bleek uit een
monitor van de Inspectie van het Onderwijs. Tegelijkertijd zien we dat
er nog steeds kinderen op 2-jarige leeftijd met een achterstand de
peuter- en kinderopvang instromen. Met de VVE-programma's lukt het
om deze achterstand (deels) in te halen, bijvoorbeeld op het gebied van
woordenschat en taal. Toch is het niet voldoende om de achterstanden
van deze kinderen aan het eind van het basisschool helemaal
weggewerkt te hebben. Daarom blijven we inzetten op het voorkomen en
bestrijden van onderwijsachterstanden.
Als gemeente hebben we een wettelijke regierol om een dekkend
voorschools aanbod voor jonge kinderen (2-4 jaar) met een achterstand
te realiseren. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de toeleiding
naar voorschoolse educatie, de definitie van de VVE-doelgroep9 en
de organisatie van de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse
educatie.

9 VVE staat voor 'vroeg en voorschoolse educatie'.

Het onderwijs is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie in groep
1 en 2. Gemeente, schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg en peuter- en
kinderopvangorganisaties zijn verplicht om hierover afspraken met elkaar
te maken in de zogenaamde LEA (Lokale Educatieve Agenda).
Het onderwijsachterstandenbeleid is recent geëvalueerd. Vanuit dit beleid
faciliteren en subsidiëren we partners zoals de jeugdgezondheidszorg, de
peuter- en kinderdagopvang en basisscholen een aanpak die gericht is
op preventie, vroegsignalering en talentontwikkeling bij jonge kinderen.
Denk hierbij aan de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
programma's in de peuter- en kinderdagopvang, schakelklassen in het
basisonderwijs, de bibliotheek op school, kinderen in aanraking laten
komen met muziek en de zomerschool.
Recent is duidelijk geworden welke (rijks)middelen Dordrecht ontvangt
voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in
de periode 2018–2022. In het tweede kwartaal van 2018 is een
inhoudelijke evaluatie over de OAB-periode 2012–2018 uitgevoerd in
samenwerking met alle betrokken partijen. De evaluatie vormt tevens
vertrekpunt voor het opstellen van een nieuwe Onderwijsvisie.
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Hoe zetten we hier op in?
Onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelen we samen met
onze onderwijspartners door, als onderdeel van de nieuwe
onderwijsvisie. We stellen met de Dordtse basisscholen en peuter- en
kinderopvangorganisaties een ambitieuze, nieuwe Onderwijsvisie op
met daarin heldere afspraken hoe wij gezamenlijk werken aan gelijke
kansen voor kinderen. Hierbij leggen we ook relaties met de aanpak
laaggeletterdheid, armoedebestrijding, muziekonderwijs, gezondheid en
lifestyle (Jongeren Op Gezond Gewicht).
Een belangrijk vraagstuk binnen de Onderwijsvisie is de uitbreiding van
10 naar 16 uur voorschoolse educatie. We werken met de peuter- en
kinderopvangorganisaties uit hoe de huidige 10 uur voorschoolse
educatie per week aan kinderen met een risico op een achterstand,
uitgebreid kan worden naar 16 uur per week vanaf 2020. Dit naar
aanleiding van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.
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Voorkomen en bestrijden van
onderwijsachterstanden
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient mee te doen op
school/de arbeidsmarkt"
Partners:
schoolbesturen, peuter- en kinderopvangorganisaties, stakeholders op het
gebied van de jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, sport, cultuur en gezondheid
Kosten:
onderdeel van de Onderwijsvisie, reguliere middelen
Monitoring en evaluatie:
onderdeel van de Onderwijsvisie
Bestuurlijk proces:
nieuw beleid (als onderdeel van de Onderwijsvisie, themabijeenkomst
'Onderwijsvisie' – Q1 2019)

7 Scheidingsproblematiek
Onze ambitie
Elke scheiding is een levensgebeurtenis voor het kind, maar niet elke
scheiding levert per definitie (blijvende) schade op. Dit verschilt per
situatie en per kind. De kans op (blijvende) schade wordt vergroot als
het kind voortdurend wordt geconfronteerd met ouderlijke conflicten
of als een van de ouders niet goed functioneert (bijvoorbeeld door
geldproblemen of opstapeling van problemen). Daarnaast kan het
gewoon praktisch lastig zijn voor kinderen of voelen kinderen zich alleen,
ook al verloopt de scheiding met weinig conflicten.
We willen zo veel als mogelijk voorkomen dat kinderen (blijvende) schade
oplopen door scheidingsproblemen, door alle betrokken naar de nieuwe
situatie te begeleiden en te ondersteunen. Zowel door zo vroeg mogelijk,
normaliserend en preventief, te ondersteunen als door zo gericht en snel
mogelijk passende hulp te bieden.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Binnen de Drechtsteden is op ambtelijk initiatief een verkenning gedaan
naar scheidingsproblematiek in de Drechtsteden en een inventarisatie
van de preventieve interventies die ingezet kunnen worden. Tegelijkertijd
is er een notitie verschenen van André Rouvoet ‘Scheiden en de kinderen
dan’ om aandacht te geven aan de problematiek voor kinderen in
scheidingssituaties.

In de notitie schetst Rouvoet een aantal landelijke statistieken die
ons doen realiseren dat:
•

•

•

•

•

•

•

zo’n 70.000 thuiswonende kinderen per jaar meemaken dat
hun ouders uit elkaar gaan;
ca 16.000 kinderen ernstige last hebben van de gevolgen van
Het (beter) bespreekbaar maken van opvoeden en alles wat daarbij
dekomt
scheiding;
kijken, is erg waardevol. Dit varieert van simpele vragen en
cahet
7.200
kunnen
worden
delen scheidingen
van ervaringengetypeerd
tot het vroeg
signaleren
van als
serieuzere
conflictueuze
vechtscheidingen;
problemen. Enofdaar
op een wijze mee omgaan die in het belang is
invan
sommige
50% hierover
van de kinderen
hunvanzelfsprekend,
vader heeft zien
het kind.wijken
Het gesprek
is echter niet
vertrekken;
blijkt ook uit gesprekken met ouders. We willen de dialoog tussen
ouders/opvoeders
Daar
nodig en
40
à 50% van de onderling
jongeren stimuleren.
in de jeugden waar
opvoedhulp
kunnen
en stimuleren dat(de
ouders
enwenselijk
zo'n 60%
van professionals
de jongeren faciliteren
in de jeugdbescherming
en
opvoeders
opvoedvragen
met
elkaar
bespreken.
Ze
zijn
zelf
Gecertificeerde Instellingen, GI’s) uit een scheidingssituatie
immers de grootste ervaringsdeskundigen!
komen;
ca 70% van alle adviezen van de Raad voor de
Kinderbescherming een problematische gezinssituatie betreft;
zo’n 15% van alle kinderen van gescheiden ouders na de
scheiding geen contact met een van de ouders meer heeft.
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Gezien de omvang en de impact van 'scheiden' pleit Rouvoet voor
inspanningen die individuele en maatschappelijke schade reduceren.
Scheidingsproblematiek is veelal complex, het aanbod is divers en
wordt als onoverzichtelijk ervaren. Ook uit een verkenning die in de
Drechtsteden dit voorjaar is gedaan onder stakeholders (ouders en
professionals) blijkt dat er vraag is naar effectieve aanpakken in het
terugdringen van het aantal vechtscheidingen en de negatieve gevolgen
van scheidingsproblematieken voor kinderen.

Hoe zetten we hier op in?
Op dit moment werken we samen met onze partners (stakeholders) aan
een effectieve aanpak, die past bij Dordrecht en de andere Drechtsteden.
Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek in de Drechtsteden naar
scheidingsproblematiek doen we dat aan de hand van de volgende drie
lijnen:
1. Een expertisepunt op het gebied van scheiden en gescheiden
ouderschap. Rouvoet spreekt in zijn notitie over een 'scheidingsloket'.
Het scheidingsloket/expertisepunt is zowel bedoeld voor ouders en
kinderen als voor professionals en zou vormgegeven kunnen worden
door een vaste samenwerkingsstructuur tussen specialisten en
professionals op het gebied van scheiden. Het is niet de bedoeling
een apart extra loket in te richten, maar meer om dit in te bedden
op een voor ouders en professionals logische plek, die zowel fysiek,
telefonisch als digitaal benaderbaar is. Een plek waar je terecht
kan met zowel lichte als zwaardere ondersteuningsvragen op alle
gebieden rondom scheiden (juridisch, praktisch, sociaal-emotioneel,
financieel, et cetera).

2. Normaliseren van scheidingsproblematiek op school en de
kinderopvang. School en kinderopvang moeten naast 'thuis' een
vertrouwde en veilige omgeving zijn voor kinderen. Dat geldt ook
voor kinderen in een scheidingssituatie, zeker als daarin spanningen
optreden. Het is voor professionals niet altijd duidelijk hoe zij moeten
omgaan met kinderen en ouders die te maken hebben met het uiteen
vallen van het kerngezin door een scheiding. Wat mag wel en wat
mag niet (bijvoorbeeld in het delen van informatie over het kind)?
Welke problemen kunnen kinderen laten zien (schoolprestaties,
onrust) en hoe kan je daar het best op acteren of doorverwijzen?
Samen met het onderwijs, de kinderopvang en jeugdprofessionals
(zoals de OK coaches) willen we in gesprek gaan over hoe we
scheidingsproblemen bespreekbaar kunnen maken en kunnen
normaliseren. Deze verkenning hangt nauw samen met de te
ontwikkelen onderwijsvisie.
3. Ouderschapsvoorlichting, de meest preventieve optie, naar het
voorbeeld van Zweden. In Zweden is het de normaalste zaak om voor
de geboorte van je kind een ouderschapscursus te volgen. Daarmee
worden moeders en vaders in spe voorbereid op allerlei facetten van
het ouderschap (en niet alleen de roze wolk) en veranderingen in de
relatie tussen de ouders. Ook in Nederland zijn er partijen die een
luchtige cursus (bijvoorbeeld aan de hand van online filmpjes en een
werkboek) verzorgen om ouders voor te bereiden op het ouderschap,
met als doel een goede samenwerking tussen de ouders en samen
gelukkig blijven.
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Met betrekking tot het expertisepunt zijn de eerste stappen in de
verkenning al gezet. Momenteel wordt gewerkt aan een concreet voorstel,
waarin de functie en de organisatie van het expertisepunt is uitgewerkt.
Dit voorstel gaat in de loop van de eerste helft van 2019 richting alle
Drechtsteden gemeenten (de betrokken wethouders) met de vraag of
zij deel willen nemen en bij willen dragen aan de realisatie van het
expertisepunt. Omdat het expertisepunt een rol heeft in de uitwerking
en realisatie van lijnen 2 (normaliseren scheidingsproblematiek) en 3
(ouderschapsvoorlichting), zijn de lijnen volgordelijk.
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Aanpak vechtscheidingen
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient een veilig en liefdevol thuis"
Partners:
ouders, kinderopvang, basisonderwijs, samenwerkingsverband Passend
Onderwijs, zorgcoördinatoren hoger en lager voortgezet onderwijs, POH
Jeugd, jeugdprofessionals, mediators Raad voor de Kinderbescherming,
kindbehartigers, Veilig Thuis en meer (op regionaal niveau).
Kosten:
nader te bepalen, reguliere middelen en/of innovatiebudget (afhankelijk van
omvang) – investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
nader te bepalen
Bestuurlijk proces:
nieuw beleid: raadsinformatiebrief of raadsvoorstel scheidingsloket – 1e
halfjaar 2019. Scheidingsproblematiek op scholen en kinderopvang in nieuwe
Onderwijsvisie.

8 Kindermishandeling
Onze ambitie
Niet alle jeugdigen kunnen nu veilig opgroeien. Door in te zetten op het
voorkomen en bestrijden van kindermishandeling willen wij het aantal
mishandelde kinderen in Dordrecht flink terugdringen. Hierbij sluiten wij
aan op de ambities van het landelijke programma 'Geweld Hoort Nergens
Thuis!'.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
In 2017 werden in Dordrecht 799 meldingen kindermishandeling
gedaan bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid (Veilig Thuis), waarbij 960
kinderen betrokken waren. Er werd in Dordrecht 729 keer een adviesvraag
kindermishandeling gesteld bij Veilig Thuis. Uit het onderzoek Kinderen
in Tel blijkt dat 3% van de Dordtse kinderen wordt mishandeld. Dordrecht
behoort hiermee bij de hoogst scorende gemeenten. Deze positie valt
mede te verklaren doordat we in deze regio goed registreren en melden,
maar deze aantallen zijn simpelweg onverteerbaar en blijven vragen om
een duidelijke aanpak.
Met het Dordts Collectief Tegen Kindermishandeling hebben we
de afgelopen jaren met partners in de stad (o.a. sociaal wijkteam,
jeugdgezondheidszorg, onderwijs, Veilig Thuis, Raad voor de
Kinderbescherming en jeugdbescherming) ingezet op het eerder
signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling en het tijdig
inzetten van passende hulp. Deze thema's zijn onverminderd relevant
in de aanpak van kindermishandeling. Daarnaast is met de partners
afgesproken om in te zetten in het versterken van de basisvoorzieningen
(basis op orde), kwetsbare zwangeren en vechtscheidingen, waarvan u de
verdere uitwerking elders in dit plan vindt.

Inwoners en professionals kunnen bij Veilig Thuis advies vragen of
meldingen doen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarbij
werkt Veilig Thuis wachtlijstvrij en voldoet aan de wettelijke- en inspectieeisen. Als onderdeel van de transformatie schaalt Veilig Thuis inmiddels
80% van de meldingen na triage af naar het lokale veld voor het bieden
van ondersteuning. Met de aanpassing van de Wet verplichte meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling, per 1 januari 2019, is de
verwachting dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis verder toeneemt en
dat signalen van kindermishandeling eerder op de radar komen van Veilig
Thuis (radarfunctie).
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Hoe zetten we hier op in?
In april 2018 is het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis!
gepresenteerd met de ambitie om huiselijk geweld en kindermishandeling
terug te dringen, de schade te beperken en de cirkel van geweld te
doorbreken. We onderschrijven de ambities van het landelijke programma
en vertalen de actielijnen samen met partners en regiogemeenten naar
Dordrecht en de regio Zuid-Holland Zuid. Hierbij betrekken wij de partners
van het Dordts Collectief Tegen Kindermishandeling.
We nemen het initiatief bij de ontwikkeling van een multidisciplinaire
en systeemgerichte samenwerking rondom huiselijk geweld en
kindermishandeling en betrekken hierbij de relevante partners. We grijpen
de aanpassing van de meldcode per 2019 aan om gesubsidieerde
instellingen te wijzen op hun wettelijke verplichting. Gesubsidieerde
instelling dienen jaarlijks te rapporteren over het gebruik van de meldcode
en kennisbevordering van hun medewerkers.
Ten slotte voeren we regie op de samenwerking tussen Veilig Thuis en het
lokale veld (sociaal wijkteam).
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Aanpak kindermishandeling
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient een veilig en liefdevol thuis"
Partners:
Veilig Thuis, sociaal wijkteam, jeugdgezondheidszorg, onderwijs,
jeugdbescherming, Veiligheidshuis, politie, OM, Raad voor de
Kinderbescherming
Kosten:
nader te bepalen, reguliere middelen
Monitoring en evaluatie:
nader te bepalen
Bestuurlijk proces:
nieuw beleid. Raadsinformatiebrief over vertaling landelijk programma Geweld
hoort nergens thuis! naar Dordrecht en regio ZHZ - 2019

9 Armoede
Onze ambitie
We willen dat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien, ongeacht de
dikte van de portemonnee van hun ouders. Achterstanden die kinderen
als gevolg hiervan oplopen, willen we voorkomen.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Kinderen die opgroeien in armoede lopen een groter risico op
achterstanden dan hun leeftijdsgenoten in meer welvarende gezinnen.
Daar komt bij dat de dagelijkse stress die armoede en schulden teweeg
brengt in gezinnen slecht is voor het opgroeiklimaat van kinderen.
Opgroeien in armoede verdubbelt de kans om later zelf ook in armoede
te leven. Als kinderen in chronische armoede opgroeien, is die kans zelfs
bijna vier keer zo groot.
In Dordrecht groeit een toenemend aantal kinderen op in een
huishouden met een laag inkomen. Uit cijfers van het Onderzoekcentrum
Drechtsteden blijkt dat in 2017 14% van de Dordtse kinderen in
armoede (bijstandsniveau) opgroeit (waarvan ruim 5% in gezinnen die al
meer dan vier jaar moeten rondkomen van een laag inkomen). 16% van
de Dordtse kinderen groeit op in een gezin met een inkomen tot 120%
van het wettelijk sociaal minimum.
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Via de stichting Leergeld Drechtsteden hebben wij een kindpakket voor
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar (SMS kinderfonds).
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp
als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen
niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden
140% van het bijstandsniveau ligt. Het bereik van stichting Leergeld is
82% van de beoogde doelgroep.
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Hoe zetten we hier op in?
Het versterken van de startpositie van kinderen in armoede is één van de
vijf programmalijnen van het programmaplan ‘Samen tegen armoede’,
dat de Dordtse gemeenteraad in februari 2018 heeft vastgesteld
(dossier: 2093399). Deze lijn kent vier doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
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kinderen doen mee met sport of andere activiteiten;
kinderen praten en bepalen mee;
kinderen en jongeren weten wat gezond financieel gedrag is;
werken met de inzichten van Mobility Mentoring.

Op deze doelstellingen zijn al verschillende stappen gezet. De laatste
vorderingen zijn opgenomen in de Raadsinformatiebrief over de
voortgang van het programma 'Samen tegen armoede' van oktober
2018.
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Kinderen in armoede
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient zonder (de beperkingen van) armoede op te
groeien, een goede start met gelijke kansen, gezond en fit te zijn, en zijn/haar
talenten te ontwikkelen"
Partners:
o.a. ROC Da Vinci college, jeugdgezondheidszorg, stichting Leergeld
Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden, initiatiefnemers Kinderraad, ABN/
AMRO, SNS, Rabobank, ING, jongerenwerk R-Newt
Kosten:
nader te bepalen. Totaal budget programma volgens vaststelling begroting.
Monitoring en evaluatie:
zie het programma ‘Samen tegen armoede’.
Bestuurlijk proces:
voortzetting huidig beleid. Het programma ‘Samen tegen armoede’ is door de
raad vastgesteld in februari 2018 en heeft een looptijd tot 2022

10 Voortijdig schoolverlaten
Onze ambitie
Het hebben van een startkwalificatie vergroot de kans op een baan en
daarmee op inkomen. Onze ambitie is dat er geen Dordtse jongeren school
verlaten zonder een startkwalificatie.10

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
De meeste jongeren ronden school af met een startkwalificatie (een
diploma op mbo niveau 2, havo of vwo). Een kleine groep valt voortijdig
uit: in Dordrecht 2,1% van de 12 tot 23-jarigen (ten opzichte van 1,6%
gemiddeld in de regio Zuid-Holland Zuid).11 Zonder startkwalificatie is het
voor een jeugdige vele malen moeilijker om aan het werk te komen en om,
op de lange termijn, aan het werk te blijven (na ontslag een nieuwe baan te
vinden).

Hoe zetten we hier op in?
Binnen het regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten ZuidHolland Zuid zetten we als gemeente samen met het onderwijs,
samenwerkingsverbanden Passend onderwijs en het Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt (RMC) in op een samenhangende en toekomstbestendige
aanpak voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.
We investeren in een sluitend vangnet en in maatregelen om uitval te
voorkomen. We zetten in op een warme overdracht van voortgezet onderwijs
naar mbo, extra begeleiding voor kwetsbare jongeren naar dagbesteding,
loopbaanoriëntatie en steeds meer en steeds vaker op individuele
10 Landelijk zijn er streefcijfers vastgesteld. In de periode 2016-2020 dient het aandeel
voortijdig schoolverlaters af te nemen van 1,8% in 2016 naar 1,5% in 2020. De verwachting
is dat deze norm verder wordt aangescherpt.
11 Betreft voorlopige cijfers schooljaar 2016-2017. Bron: Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

coachingstrajecten. Voor oud-voortijdig schoolverlaters is de
Matchmakeraanpak ontwikkeld. Het huidige regionaal programma loopt
nog t/m 2020. In de loop van 2019 wordt een aanvang gemaakt met het
nieuwe vierjarig programma.
Aanvullend op het regionale programma zetten we lokaal, met middelen uit
de decentralisatie-uitkering, in op een integrale aanpak voor multiproblem
jongeren die op uiteenlopende leefgebieden ondersteuning nodig hebben,
zoals van het Zorg-Onderwijs-Werk netwerk én op het verbeteren van de
samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Dit alles om ervoor te zorgen dat er een
sluitend vangnet is voor jongeren in een kwetsbare positie.

Voortijdig Schoolverlaten
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient mee te doen op school/de arbeidsmarkt"
Partners:
ROC Da Vinci, RMC, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs,
gemeenten in Zuid-Holland Zuid
Kosten:
jaarlijks € 1,3 miljoen (regionaal programma) en € 525.000 (lokaal beleid),
reguliere middelen
Monitoring en evaluatie:
evaluatie van het programma vindt structureel plaats (intercollegiale audits)
Bestuurlijk proces:
voortzetting huidig beleid
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11 Afstand tot de arbeidsmarkt
Onze ambitie
We willen dat jongeren in een kwetsbare positie de weg naar
zelfstandigheid beter en sneller kunnen vinden en (naar vermogen)
kunnen meedoen in de samenleving. Werk is de beste manier voor een
jongere om zijn/haar leven zelfstandig vorm te geven.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
De meeste jongeren halen een schooldiploma met een startkwalificatie12,
weten zichzelf goed te redden en vinden zelf een passende baan. Een
kleine groep jongeren krijgt dat niet voor elkaar. Deze kwetsbare jongeren
lukt het niet om op eigen kracht hun leven vorm te geven. Ze hebben
hulp nodig om hun school af maken en om hun leven te organiseren:
om zelfstandig te kunnen wonen, geen schulden te maken (of van een
schuldenlast af te komen), niet af te glijden naar crimineel gedrag of om
een verslaving te tackelen. Soms is onze (systeem)wereld te complex voor
deze groep jongeren en hebben ze moeite om de juiste beslissingen te
nemen.

Hoe zetten we hier op in?
Aanpak kwetsbare jongeren
We hebben een aantal aanpakken en initiatieven ontwikkeld die
maatwerk leveren in de integrale aanpak voor jongeren in een kwetsbare
positie. In samenwerking met het onderwijs en de Sociale Dienst
Drechtsteden, het regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC), UWV en
andere partners uit de stad (jongerenwerk, Werkshop, MEE Buddyzorg,

12 Een diploma op mbo niveau 2, havo of vwo.
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de sociale wijkteams en wijkagenten) helpen we jongeren om hun leven
weer op de rit te krijgen en zorgen we voor een duurzame toeleiding naar
werk of (terug) naar school.
We richten ons op het vormen van een sluitend vangnet voor
risicojongeren. Van de kwetsbare jongeren die uitstromen uit
Praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en Entree
(mbo niveau 1) en door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) worden
opgepakt voordat zij school verlaten en meteen toegeleid worden naar
werk of een dagbesteding. Tot aan de jongeren zonder startkwalificatie
met een grotere afstand tot school en werk, de zogenaamde oudvoortijdig schoolverlaters ('spookjongeren'), waarvoor door het RMC
samen met de SDD en het UWV de Matchmaker-aanpak is ontwikkeld.
De aanpak is succesvol. Tegelijkertijd is er behoefte om de aanpak aan te
scherpen, verder uit te diepen en de werkwijze te verbeteren. Bovendien
loopt een deel van de jeugdigen een verhoogd risico om (verder) af te
glijden naar het criminele circuit en daarmee mogelijk pleger wordt van
HIC delicten (high impact crimes). Die groep willen we beter in beeld
krijgen.
In samenwerking met het Ministerie van Justitie & Veiligheid en zes
andere pilotgemeenten zijn we bezig met de doorontwikkeling van de
aanpak Jongeren op de Rit in het traject Integrale Persoonsgerichte
Toeleiding naar Arbeid (IPTA). Dit traject gaat ons een beter inzicht geven
in de succesfactoren van onze aanpak en deze door te ontwikkelen tot
een methodiek.
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Begeleiding naar werk
Minder zelfredzame jongeren hebben vaak begeleiding nodig bij hun start
op de arbeidsmarkt. Niet bij al het onderwijs is nazorg even structureel
geregeld en de afstand tot werk is vaak nog erg groot. En als het lukt een
baan te vinden, lukt het niet altijd om die baan ook te behouden.
Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden en HAGOzorg (schoonmaakafdeling in het Albert Schweitzer Ziekenhuis) realiseren we een (eerste!)
TOP academie in Dordrecht: maatwerkonderwijs op de werkplek met
uitzicht op een vaste baan. Ook Re-ST@RT onderzoekt de mogelijkheid
om op de Staart met circulaire bedrijven Coolrec en HVC leerwerktrajecten
te starten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het landelijk beleid van de Ministeries OCW, SZW, VWS en J&V
zien we een verschuiving in benadering: Er is een verandering
zichtbaar van 'eigen kracht' naar een 'realistische blik op
zelfredzaamheid'. De jongere zelf staat centraal: de oplossing is
leidend, niet de regels. We zien daarmee ook een verandering van
het enkel afrekenen op cijfers naar het breed, domein overstijgend
en met lef samenwerken aan de beste (maatwerk)oplossing voor
de jeugdige. Dit sluit goed aan bij onze eigen bevindingen en
reeds uitgezet beleid. Een grote plus voor de regio Zuid-Holland
Zuid is dat de bereidheid tot samenwerken groot is.
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Afstand tot de arbeidsmarkt
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient mee te doen op school/de arbeidsmarkt"
Partners:
Onderwijs (vo, mbo, PrO en vso), Sociale Dienst Drechtsteden, UWV, RMC,
Werkshop, Jongerenwerk, MEE buddyzorg, sociaal wijkteam, Ministeries J&V, SZW,
OCW en VWS
Kosten:
nader te bepalen (momenteel incidentele projectbijdragen van het Ministerie J&V)
Monitoring en evaluatie:
nader te bepalen
Bestuurlijk proces:
voortzetting en intensivering huidig beleid

12 B
 asis op orde: aanwezigheid
op logische vindplaatsen
Wij vinden het van belang dat ouders en jeugdigen de weg naar
hulp weten te vinden. Dit doen wij door te zorgen dat ondersteuning
aanwezig is op voor ouders en jeugdigen logische vindplaatsen, zoals
de kinderopvang, scholen en het consultatiebureau. Ook belangrijk is
dat hulp niet alleen op aanvraag aanwezig is, maar dat we ook zorgen
dat eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en ouders
en kinderen kunnen worden aangesproken. Dat kan op de genoemde
logische vindplaatsen, maar ook door buurt- en jongerenwerk als de
straat de logische plaats blijkt te zijn.
De komende periode zetten we in op het versterken van de volgende
logische vindplaatsen:
•
•

onderwijs en kinderopvang;
jeugdgezondheidzorg.

12.1 Onderwijs en kinderopvang
Onze ambitie
Elk kind verdient een passende ontwikkeling. Onderwijs en kinderopvang
spelen hierbij een cruciale rol. Op deze plaatsen brengen kinderen
vanaf jonge leeftijd immers veel tijd door, worden zij gezien en is de
signaleringsfunctie van groot belang om snel de juiste, passende
ondersteuning te kunnen bieden. Om dit te realiseren is een goede
samenwerking tussen professionals in het onderwijs, de kinderopvang
en de jeugdhulp noodzakelijk. We willen dat het kind en de oplossing
centraal staan en niet de regels.
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Ook in het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid staat
dat iedere gemeente lokaal (eventueel subregionaal), samen met de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, sluitende afspraken moet maken over de
aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp.
Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Partijen die nu betrokken zijn, erkennen dat deze samenwerking op dit
moment niet optimaal is: in termen van regie, verantwoordelijkheden,
samen optrekken vanaf het begin en met ouders samen. Hierdoor
zijn onderwijs/opvang en de zorg soms te laat met het signaleren van
problematiek en/of het bieden van passende zorg. Dit kan leiden tot
escalatie van problematiek op een later moment en/of meer intensieve
zorgbehoefte en daarmee gepaard gaande kosten. We willen bereiken dat
deze samenwerking verbetert: minder complexiteit, minder bureaucratie,
minder schakels. Meer effectiviteit, sneller handelen en vanaf het begin
samen optrekken, in het belang van het kind en de ouders.
Behalve de samenwerking tussen diverse professionals, gaat het ook
om knelpunten binnen de kinderopvang. Zo wordt een gebrek aan extra
handen ervaren om zorg en ondersteuning te kunnen bieden binnen de
kinderopvang. Ook sluit de scholing van pedagogisch medewerkers niet
altijd aan op de gevraagde kennis en competenties. De kinderopvang
probeert kinderen met een beperking of extra zorgbehoefte zo veel
mogelijk binnen de reguliere opvang een plaats te geven (inclusief),
zolang de kwaliteit van de opvang voor alle kinderen in de groep
gewaarborgd kan worden en voor zover de kennis en mogelijkheden van
pedagogisch medewerkers dat toelaten. Gewoon waar kan, speciaal waar
nodig.
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Hoe zetten we hier op in?
Kinderopvang
We werken een aanpak uit die de vroegsignalering en preventie verbetert
in de peuter- en kinderopvang (0-12 jaar). Mogelijkheden die we
verkennen zijn:13
•

•

Verruiming van de sociaal-medische indicatie (SMI) of de inzet van 2e
lijns specialisten (ambulante begeleiders) in de opvang. Dit kan leiden
tot eerdere signalering en meer passende en snellere zorg.
Het vergroten van de kennis en competenties van pedagogisch
medewerkers in de opvang of het realiseren van extra plaatsen
voor kinderen. Voor deze aanpak stellen we met diverse partijen
een maatschappelijke businesscase op. Het potentieel van deze
preventieve aanpak brengen we in kaart; hiermee proberen we de
verwachte maatschappelijke en financiële effecten helder te krijgen
en moet duidelijk worden of eventuele extra investeringen een
maatschappelijk rendement oplevert.

Basis- en voortgezet onderwijs
Met de ondertekening van het regionale Thuiszitterspact heeft Dordrecht
zich verbonden aan het terugdringen en voorkomen van thuiszitters.
We hebben samen met het samenwerkingsverband Dordrecht, Stichting
Jeugdteams ZHZ en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten een
vervolgopdracht uitgezet gericht op het stroomlijnen van processen.
Dit wordt van onderop, samen mét de werkvloer, opgezet. Zo kan de
doorlooptijd voor de inzet van ondersteuning worden teruggedrongen. Dit
leidt niet alleen tot efficiënter werken maar ook tot commitment bij alle
betrokken professionals.

We gaan daarnaast op lokaal en (sub)regionaal niveau met het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ, Stichting Jeugdteams ZHZ, de gemeenten en de
samenwerkingsverbanden in de regio afspraken maken over de
aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Dit richt zich op drie
hoofdpunten:
•

•

•

zichtbaarheid en aanwezigheid van een (vaste) schakel met/naar
jeugdhulp op elke school;
integraal arrangeren (zo vroeg mogelijk samenwerken, signaleren en
ondersteuning bieden);
binnen de regio ZHZ zijn er voldoende onderwijslocaties (bestaande
en nieuwe) waar professionals uit onderwijs en jeugdhulp intensief
samenwerken.

Op de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Dordrecht werken
sinds een paar jaar Ouder-kind coaches, als doorontwikkeling van het
schoolmaatschappelijk werk. Ze zijn onderdeel van het sociaal wijkteam
en werken aan het signaleren van beginnende (gedrags-)problemen en
het adviseren of ondersteunen van leerlingen, ouders en leerkrachten
bij opgroeien en opvoeden. Per 1 januari 2018 zijn ook de Ouder-kind
coaches 0-4 jaar gestart, die de schakel vormen tussen de peuter- en
kinderopvang (voorscholen), de jeugdgezondheidszorg en het sociaal
wijkteam.

13 de eerste twee hoofdpunten krijgen vooral lokaal hun uitwerking, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de Ouder-kind coaches.
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Middelbaar beroepsonderwijs
Om de verbinding tussen mbo en jeugdhulp te verbeteren is een pilot
uitgevoerd waarbij een jeugdprofessional van Stichting Jeugdteams
ZHZ op het ROC Da Vinci aanwezig was om waar nodig snel te kunnen
schakelen met gespecialiseerde (jeugd)hulp. De belangrijkste opbrengst:
een ondersteuningsteam dat in de school aanwezig is en direct kan
handelen is voor de jongere het meest laagdrempelig en daarom ook snel
en effectief. Momenteel werken ROC Da Vinci en de Stichting Jeugdteams
samen met de gemeente aan de realisatie van een Perspectiefteam
MBO waarin verschillende, ook externe, (jeugd)professionals met kennis
van uiteenlopende problematieken (denk aan gedrag, rouwverwerking,
verslaving, Wo, schulden, lvb, jeugdzorg) zullen plaatsnemen.
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Samenwerking onderwijs/kinderopvang jeugdhulp
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
diverse schoolbesturen, peuter- en kinderopvangorganisaties,
samenwerkingsverband Passend Onderwijs, het sociaal wijkteam, Stichting
Jeugdteams ZHZ, Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Kosten:
nader te bepalen, reguliere middelen en/of innovatiebudget (afhankelijk van
omvang) - investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
evaluatie Ouder-Kind coaches – Q4 2018 en Q1 2019.
We stellen daarnaast met partijen een maatschappelijke businesscase op om de
beoogde effecten van preventieve ondersteuning in beeld te brengen
Bestuurlijk proces:
raadsinformatie brief over de voortgang van de aansluiting passend onderwijs/
kinderopvang en jeugdhulp – medio 2019

12.2

Jeugdgezondheidszorg

Onze ambitie
We zien een grote meerwaarde in een betere aansluiting van de
jeugdgezondheidszorg en de sociale wijkteams. Het beter benutten van
de (sociaal) medische expertise in en om het sociaal wijkteam leidt tot
preventiever werken. Ook kan de jeugdarts een rol spelen in de verbinding
tussen de huisarts en het sociaal wijkteam.
Het doel van de jeugdgezondheidszorg is het bevorderen van gezondheid
en sociale ontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Het beoogde
maatschappelijke effect daarvan is dat kinderen en jongeren zo
gezond mogelijk opgroeien. Met preventie, vroegsignalering en een
gezinsondersteunende aanpak, afgestemd op de lokale gemeenschap en in
aansluiting op de lokale sociale systemen, wordt ernstige problematiek zoveel
als mogelijk voorkomen.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Uit eerdere gesprekken met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het sociaal
wijkteam bleek dat er een grote meerwaarde wordt gezien in een betere
aansluiting tussen beide organisaties: immers 98% van de kleine kinderen
binnen Dordrecht komt bij het consultatiebureau. Ook bij de oudere jeugd
heeft de JGZ nog een rol.
Op het moment is er vooral contact op casusniveau en is dit contact
persoonsafhankelijk. Daardoor wordt de (sociaal) medische expertise en
kennis van de JGZ niet optimaal benut en wordt er nog onvoldoende op- en
afgeschaald. Zowel het sociaal wijkteam als de JGZ hebben de wens om
preventiever te werken.

Hoe zetten we hier op in?
Om de samenwerking te verbeteren, starten we in de tweede helft van 2018
met een pilot waarbij een JGZ-verpleegkundige 12 uur per week werkt in het
sociaal wijkteam Stadspolders-Dubbeldam. De pilot richt zich op ouders en
kinderen die zowel met de JGZ als met het sociaal wijkteam te maken hebben
of krijgen. Medio 2019 vindt een evaluatie plaats.
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We verwachten dat de pilot leidt tot optimaal gebruik van elkaars
expertise en kennis, minder dubbelingen, kortere lijnen en snellere
hulp (een laagdrempeliger toegang tot het sociaal wijkteam via de
jeugdverpleegkundige) en tot slot een betere samenwerking met de
huisartsen/praktijk ondersteuner huisarts (POH).
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Samenwerking jeugdgezondheidszorg –
sociale wijkteams
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
jeugdgezondheidszorg (Careyn) en het sociaal wijkteam
Kosten:
+/- € 45.000 voor pilot, reguliere middelen
Monitoring en evaluatie:
evaluatie pilot – medio 2019
Bestuurlijk proces:
raadsinformatiebrief over de resultaten van de pilot – medio 2019

TERUG NAAR
13.1 SOCIALE
WIJKTEAMS

13 Basis op de orde: toegang en toeleiding
Als gemeente hebben wij een wettelijke plicht om toegang tot
specialistische jeugdhulp te organiseren. Toegang tot specialistische
jeugdhulp vindt plaats door het sociaal wijkteam, huisartsen, jeugdartsen
en gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering).
Toeleiding is de route vanaf de aanmelding met een hulpvraag tot het
aanbod van passende hulp. Dit kan (direct) bij een vrij toegankelijke
voorziening of (via een 'loket' voor toegang) bij een instelling voor
gespecialiseerde jeugdhulp. De toegang en toeleiding moet helder en
efficiënt zijn georganiseerd.
Lokaal hebben we directe invloed op de toegang via de sociale wijkteams.
Indirecte invloed hebben we op de medische toegang via huisartsen en
jeugdartsen.

13.1 Sociale wijkteams
Wat is de ambitie?
Door informatie, advies en ondersteuning laagdrempelig in de wijk
te organiseren, willen wij enerzijds voorkomen dat inwoners hulp/
ondersteuning nodig hebben (door het laagdrempelig bieden van
informatie en advies) en anderzijds voorkomen dat zwaardere,
specialistische zorg noodzakelijk is (door het bieden van lichte
ondersteuning). Het sociaal wijkteam heeft een centrale positie in de
wijk: als schakel tussen algemene voorzieningen én specialistische
zorg, en in de verbinding tussen informele en formele zorg. Met sterke
sociale wijkteams geven we sturing op de samenhang van het aanbod
aan ondersteuning en hulp, zowel formeel en informeel als preventief en
specialistisch.
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Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
In Dordrecht is sinds 2015 informatie, advies en ondersteuning
wijkgericht georganiseerd. In 2017 zijn door het samengaan van het
jeugdteam en sociaal team integrale sociale wijkteams gevormd waar
inwoners van 0-100 jaar met vragen terecht kunnen. Het sociaal
wijkteam Dordrecht werkt vanuit zes fysieke locaties in de stad, op
scholen (Ouder-Kind coaches) en digitaal. Inmiddels is het sociaal
wijkteam Dordrecht bij 52% van de inwoners bekend.
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Ondanks de laagdrempelige functie die we hebben geprobeerd te
organiseren, ervaren veel inwoners een drempel om bij het wijkteam
binnen te stappen. Dit gebeurt vaak pas als de problemen als groot
worden ervaren. Dit betekent dat het wijkteam meestal pas bij zwaardere
ondersteuningsvragen in beeld komt. Hierin gaat relatief veel tijd zitten,
waardoor de lichte ondersteuning en preventie in het gedrang komen.
Hier komt bij dat dat de specialistische zorgmarkt voor de jeugd te
kampen heeft met wachtlijsten en een toenemende vraag. Het gevolg
is dat jeugdigen die op behandeling wachten, begeleid moeten worden
door medewerkers van het wijkteam (zogenoemde overbruggingszorg). De
caseload van de medewerkers van het sociaal wijkteam neemt als gevolg
van bovenstaande ontwikkelingen steeds verder toe en er moeten keuzen
gemaakt worden over waar capaciteit op wordt ingezet. Door de huidige
overbelasting is er nauwelijks ruimte voor preventieve inzet en om het
netwerk in de wijk op te bouwen en te versterken.
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Hoe zetten we hier op in?
Het wijkteam is een belangrijke schakel om de transformatie die we voor
ogen hebben te laten slagen: het bieden van zorg zo licht als mogelijk
en zo zwaar als nodig. Er is een aantal zaken nodig om dit voor elkaar
te krijgen: een scherpere taakafbakening, een logische(re) toegang en
toeleiding en samenwerking tussen het sociaal en medisch domein. Hier
gaan wij lokaal over en dit gaan wij dan ook realiseren.
Scherpere taakafbakening
Het sociaal wijkteam heeft nu een brede opdracht, namelijk het bieden
van informatie, advies en ondersteuning op alle leefgebieden. Wij gaan
de opdracht scherper maken door de vraag te beantwoorden welke
zaken we écht bij het sociaal wijkteam willen en welke in het voorveld,
zoals buurtwerk en jongerenwerk. Belangrijk wordt dan ook om betere
verbindingen te leggen tussen het wijkteam en het voorveld. Daarin is
tot nu toe onvoldoende geïnvesteerd. Buurtwerk heeft een belangrijke
signalerende functie voor wat in buurten als geheel speelt, maar ook als
het gaat om opvoedproblemen, eenzaamheid etc. In 2019 intensiveren
we de inzet op buurtwerk om ook meer individueel met inwoners aan
de slag te gaan. Dit doen we door de inzet van zogenaamde sociaal
makelaars bij buurtwerk. Deze geven praktische ondersteuning aan
inwoners bij het wegwijs worden in de wijk als het gaat om integratie
en participatie en vormen een verbindende schakel met het wijkteam
als inwoners die weg zelf niet weten te vinden. De betere verbinding
tussen het wijkteam en het voorveld vraagt ook een doorontwikkeling
van de organisatie van het sociaal wijkteam: de werkprocessen dienen te
verbeteren.
In co-creatie met onze partners werken wij aan een visie op het voorveld:
wat is er lokaal nodig om de positieve gezondheid van de inwoners te
bevorderen? Welke zorg en ondersteuningsstructuur (aan passende,
tijdige en betaalbare zorg en ondersteuning) is hiervoor nodig? Hoe
organiseren we het voorveld?

Later komen we terug op het onderwerp innovatie. Daar lichten we
toe dat we met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ aan de slag zijn met
het project 'middelen naar de voorkant'. Dit komt erop neer dat we
onderzoeken of we specialistische expertise beschikkingsvrij (zonder
indicatie) vanuit/rondom de sociale wijkteams kunnen inzetten om zo
beter maatwerk te kunnen leveren.
Logische toegang en toeleiding
In Dordrecht hebben we het sociaal wijkteam gepositioneerd als dé plek
waar bewoners terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning.
Dan gaat het niet alleen om het sociaal wijkteam als inloopplek,
maar ook om vindbaarheid op/aansluiting met vindplaatsen, zoals
onderwijs (zie 'samenwerking onderwijs/kinderopvang – jeugdhulp'). In
de praktijk kloppen bewoners op meerdere plekken aan voor (toegang
tot) (specialistische) ondersteuning en/of zorg, zoals de Sociale Dienst
Drechtsteden, de jeugdgezondheidszorg, huisarts en het sociaal
wijkteam. Wij brengen meer samenhang in de toegang tot specialistische
zorg en ondersteuning door:
1. Integrale toegang organiseren
De toeleiding naar specialistische ondersteuning is voor 18- en 18+
verschillend georganiseerd in het sociaal wijkteam. Deze is deels
belegd bij de jeugdprofessionals (Jeugdwet) en deels belegd bij de
Sociale Dienst Drechtsteden (Wmo). Dit betekent dat voor oplossingen
voor complexe domeinoverstijgende vraagstukken – waarbij een
combinatie van algemene en maatwerkvoorzieningen wordt ingezet meerdere indicatiestellers zijn betrokken. We werken in co-creatie aan
eenduidige toegang tot (specialistische) ondersteuning.
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2. Samenwerking sociaal en medisch domein
Huisartsen kunnen wettelijke gezien doorverwijzen naar alle vormen
van jeugdhulp. Zij hebben echter nog niet altijd zicht op het hele
gezin, het (jeugdhulp)stelsel en wat aan hulp/ondersteuning
ingezet kan worden om resultaten te behalen. Wij investeren in de
samenwerking tussen het sociaal en medisch domein.
3. Wachtlijsten
Wachtlijsten zijn zeer onwenselijk. Wellicht zijn ze niet in alle gevallen
te vermijden, maar ze moeten in ieder geval sterk gereduceerd
worden. Hiermee voorkomen we dat er snelle bypasses worden
belopen, zoals de route via de huisarts, en dat problemen verergeren
en escaleren. Dit valt, ondanks het beleid van Stichting Jeugdteams
ZHZ, niet uit te sluiten. Dit probleem verwachten we voor een deel op
te lossen door maatregelen die we samen met de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ vormgeven (herziening ‘nee, tenzij regeling’, middelen naar
voren), maar ook door een scherpere taakafbakening en een daarbij
passende opdracht.
In dit kader zullen we ook met het sociaal wijkteam beter anticiperen
op ontwikkelingen binnen het stelsel die impact hebben op (de
omvang van) het werk van de teams. Belangrijk voorbeeld is het feit
dat Veilig Thuis steeds meer (complexe, intensieve) zaken afschaalt
naar het wijkteam. Dit heeft veel impact op de workload van de
professionals in het wijkteam en de prioritering. Deze zaken willen
we inzichtelijk hebben en er afspraken over maken met betrokken
partijen.

Een belangrijke stap in dit kader is dat het sociaal wijkteam vanaf
het najaar van 2018 is gestart met een pilot vraagverheldering. Het
wijkteam kan doorverwijzen naar specialistische jeugdzorg. Het kan
echter een deel van de vragen dat binnenkomt ook zelf beantwoorden
of vragers doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen. Het
beoordelen van de binnenkomende vragen om vervolgens de meest
passende weg te kunnen voorstellen (vraagverheldering) is een vak
apart, dat kan ondersneeuwen in de werklast waar het wijkteam mee
te maken heeft. Wij investeren daarom in de vraagverheldering, met
de verwachting dat dit werk gaat besparen in het wijkteam zélf en/of
de gespecialiseerde zorg. Bij positieve evaluatie moet deze werkwijze
een integraal onderdeel worden van de werkwijze van de sociale
wijkteams.
In het meerjarenperspectief hebben we met het project 'Toegang'
afgesproken dat we er ook regionaal samen aan gaan werken dat de
toeleiding en toegang naar de regionale specialistische zorgmarkt
effectief en efficiënt is ingericht. De lokale acties in Dordrecht sluiten
hierbij aan. Samen met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ gaat Stichting
Jeugdteams ZHZ aan de slag met het verder verbeteren van monitoring
en registratie. Vanuit de informatie uit de verbeterde monitoring
en registratie wordt duidelijk wat de inzet is voor de toeleidings- en
toegangstaak. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ zal dit voor 2018
financieel vertalen zodat gemeenten vanaf 2019 voor de twee andere
kerntaken zelf afspraken kunnen maken met Stichting Jeugdteams ZHZ.
Hierdoor krijgen de gemeenten meer grip en sturing op de taken die de
jeugdprofessionals uitvoeren in de lokale teams.
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Slagvaardige organisatievorm
De aansturing en financiering van het sociaal wijkteam loopt op dit moment
via twee lijnen:
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1. via subsidie aan MEE Plus als hoofdaannemer, met daarachter Vivenz,
Enver en Careyn als onderaannemers;
2. via een opdracht van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ aan Stichting
Jeugdteams ZHZ specifiek voor de jeugdprofessionals in het sociaal
wijkteam.
Deze manier van werken maakt het niet eenvoudig tot een eenduidige
aansturing te komen. In co-creatie met de alliantie sociaal wijkteam
Dordrecht en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ verkennen we scenario's voor
een definitieve organisatievorm en het verbeteren van de aansturing van het
sociaal wijkteam.
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Basis op orde: sociale wijkteams
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
MEE Plus, Vivenz, Enver, Careyn, Stichting Jeugdteams ZHZ,
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Kosten:
nader te bepalen, reguliere middelen en/of innovatiebudget investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
via voortgangsrapportages
Bestuurlijk proces:
besluitvorming over precieze rol en opdracht wijkteams in een samenhangende
relatie met andere partijen in het voorveld vindt plaats in het kader van het
nieuwe (lokale) Wmo-beleidsplan – 1e halfjaar 2019

13.3 Medische verwijsroute
Onze ambitie
We willen dat er een sterkere verbinding ontstaat tussen de
jeugdprofessionals in de sociale wijkteams en huisartsen. Dit zal
bijdragen aan een vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp. En
belangrijker: we kunnen hierdoor betere, meer integrale, hulp organiseren
bij specifieke vragen van jeugdigen en gezinnen. Deze belangrijke
kans moet helder worden voor de betrokken partijen en er moeten
randvoorwaarden worden georganiseerd waardoor samenwerking
vanzelfsprekender en aantrekkelijker wordt. Vanuit deze overtuiging
hebben we in het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid de
afspraak gemaakt dat alle gemeenten op lokaal niveau de samenwerking
met huisartsen gaan versterken.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Jeugdhulp kan geboden worden via verschillende doorverwijzers:
gemeente (jeugdprofessionals sociaal wijkteam), medisch verwijzers
en gecertificeerde instellingen. Meer dan de helft van de verwijzingen
verloopt via de medische verwijzers, voornamelijk huisartsen. Over 2018
zien we tot en met augustus de onderstaande verdeling van verwijzingen
naar jeugdhulp. Dit beeld komt ongeveer overeen met dat van 2017. De
verdeling van de kosten per verwijzer ziet er volledig anders uit. Dit komt
in de eerste plaats doordat de huisarts vooral doorverwijst naar JeugdGGZ en dit is relatief goedkope jeugdhulp.
12%
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Verdeling verwijzers
Vanuit de VNG is een nieuwe leidraad voor de verbinding tussen
huisarts en gemeente (jeugdhulp) in aantocht. We sluiten ons aan bij de
uitgangspunten die daarin geformuleerd staan:
•

•

Gemeenten en huisartsen zijn partners in het bieden van passende
hulp aan de jeugd. Daar waar specialistische hulp niet (meteen)
noodzakelijk is, wordt zo mogelijk andere, niet-specialistische
passende hulp geboden. Daar waar passende hulp specialistische
hulp is, moet dit tijdig beschikbaar zijn.
Gemeenten en huisartsen kennen elkaars rollen in de zorg voor
de jeugd en bieden elkaar duidelijkheid over elkaars aanbod (aan
jeugdhulp c.q. huisartsenzorg).

GI verwijzer
Jeugdteam
Medische Verwijzer

53%

Bron: Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, periode 2018 (tot en met augustus)
3%

Verdeling gedeclareerde
kosten 2017 cumulatief

16%
35%

Externe import
Gecertificeerde Instellingen
Jeugdteam
Medische Verwijzer
46%

Bron: Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, periode 2017

Hoe zetten we hier op in?
In 2016 hebben we vanuit de gemeente door middel van een pilot de
verbinding tussen de jeugdprofessionals in het sociaal wijkteam en
de huisartsen aangejaagd. Dit verliep via een opdracht aan Stichting
Jeugdteams ZHZ en de Zorggroep West-Alblasserwaard. Door de inzet van
praktijkondersteuners huisartsen (POH-ers) met jeugdexpertise zijn goede
verbindingen gelegd. Na afloop van de pilot was het aan de partijen zelf
om de verbindingen duurzaam te organiseren. Dit lukt nog onvoldoende,
waardoor we hier vanuit de gemeente steviger op willen sturen. Dit hebben
we dan ook afgesproken in het coalitieakkoord en in onze regio via het
meerjarenperspectief. Deze afspraken gaan we als volgt operationaliseren:
1. We willen de komende periode slagen maken in de doorontwikkeling
van de sociale wijkteams. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de
(jeugd)professionals vanuit de wijkteams benaderbaar moeten zijn op
natuurlijke vindplaatsen, zoals de werkwijze van de Ouder-Kind-coaches
op scholen en peuteropvang. Ook de huisarts is zo'n natuurlijke
vindplaats. We willen onderzoeken hoe we hier eenzelfde ontwikkeling
kunnen initiëren. Dit is dus een andere benadering dan de inzet van
POH-ers voor de verbinding. Concreet denken we aan:
•

•

Gedurende een afgebakende periode een inzet van x aantal uur
jeugdprofessional bij (enkele) huisarts(en), met monitoring welke
casuïstiek hiermee wel wordt doorgezet naar/uitgewisseld met het
sociaal wijkteam en wat dit oplevert.
Dossierstudie van huisarts met jeugdprofessionals: welke casuïstiek
hadden zij kunnen oppakken en met welk (ander/beter) resultaat?

2. Binnen de jeugdhulp mag een gemeente de medische verwijsroute niet
beperken. Iedereen moet naar een huisarts of andere verwijzer kunnen
voor toegang tot jeugdhulp. Gemeenten mogen echter wel regels stellen
aan de wijze waarop jeugdhulpaanbieders omgaan met inwoners die
een medische verwijzing hebben gekregen. Gemeenten mogen in de
verordening en de overeenkomsten met aanbieders opnemen hoe de
aanbieder vaststelt wat er eigenlijk aan de hand is, welke zorg nodig

is en of mensen dat (volgens het beleid van de gemeente) zelf moet
kunnen oplossen, met een voorliggende voorziening of een individuele
voorziening. En in dat laatste geval wat voor voorziening en hoe lang.
Door de medische verwijsroute en de gemeentelijke verwijsroute gelijk te
trekken, moeten deze voortaan leiden tot gelijke uitkomsten. Dit vraagt
om een duidelijk kader en beoordeling en handhaving van de uitvoering
hiervan. We gaan hier, met behulp van juridische (jeugdhulp)expertise,
mee aan de slag.
3. De medische verwijsroute verloopt niet alleen via de huisarts, maar ook
via de jeugdarts. Door de verbinding tussen jeugdhulp en jeugdarts
te versterken (zie 'samenwerking jeugdgezondheidszorg – sociale
wijkteams') zal naar verwachting ook een betere verbinding met
huisartsen ontstaan. Een jeugdarts zit nu eenmaal sneller aan tafel
met een huisarts dan een jeugdprofessional van het sociaal wijkteam.
In de nieuwe leidraad van de VNG wordt ook de meerwaarde van de
jeugdarts in dit kader onderschreven.

Medische verwijsroute
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
huisartsen, praktijkondersteuners (POH-ers), het sociaal wijkteam,
jeugdgezondheidszorg
Kosten:
nader te bepalen, reguliere middelen en/of innovatiebudget (afhankelijk
van omvang) - investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
nader te bepalen
Bestuurlijk proces:
er volgt een voorstel met plan van aanpak van verschillende sporen, doelstellingen
en aandacht voor monitoring en financiering
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14 Basis op orde: innovatie
De transformatie van het sociaal domein is in volle gang. Daarvoor moet
er vernieuwd en verbeterd worden: we voeren niet alleen de wettelijke
taken uit, maar willen dat steeds beter doen. Innovatie is daarin een
basishouding om ook op termijn de zorg passend en betaalbaar te
houden.
We hebben de Jeugdwet de afgelopen jaren rechtmatig en juist
uitgevoerd, zonder dat er grote problemen zijn ontstaan. Wel zien we
zien dat innovatie nodig is: een revolutionair transformatieproces,
doorlopend leren. We halen op casusniveau op wat er speelt bij partners,
in de wijken, politieke signalen etc. Daar betrekken we data bij om het
probleem concreet te kunnen maken. Aan partners stellen we vervolgens
een gerichte vraag om de oplossing te bedenken. Aansluitend vergelijken
we de oude en nieuwe aanpak
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We werken de komende tijd aan drie innovatievraagstukken in het kader
van de basis op orde:
1. Zwaardere ondersteuning: maatwerkvoorziening of algemene
voorziening?
2. Overgang 18-/18+
3. Aandachtshuishoudens

14.1 I nnovatievraagstuk 1: zwaardere
ondersteuning: maatwerkvoorziening of
algemene voorziening?
Onze ambitie
Er zijn nieuwe ondersteuningsvormen nodig die beter aansluiten op de
zorgbehoefte van jeugdigen, omdat lichte hulp soms te licht en zware
hulp te zwaar is. We verwachten daarmee een afname van specialistische
hulp en maatwerkvoorzieningen. We bieden op dit moment twee soorten
hulp: individuele professionele hulp (zware hulp) en algemene hulp,
gericht op groepen, deels door vrijwilligers (lichte hulp).

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Uit signalen uit de praktijk blijkt dat er vaak een mogelijkheid mist om af
te schalen of af te bouwen vanuit de professionele hulp naar praktische,
individuele ondersteuning en hierbij een verbinding te maken met de
eigen buurt. Algemene hulp is niet individueel.
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Hoe zetten we hierop in?
Het sociaal wijkteam biedt geen praktische ondersteuning. Dat betekent
concreet dat een jeugdige, die geen professionele, individuele begeleiding
meer nodig heeft, direct de overstap zou moeten maken naar een algemene
voorziening zoals het jongerenwerk dat zich richt op groepen jongeren. Een
tussenvorm zou een jongerenwerker kunnen zijn die individueel coacht zo
lang dat nodig is. We onderzoeken of we meer 'lichtere' hulp beschikkingsvrij
kunnen aanbieden zodat er laagdrempeliger hulp beschikbaar komt.
Denk aan opvoedhulp, gezinscoach, begeleiding bij vechtscheidingen en
schuldhulpverlening.
Hiermee sluiten we aan bij het project 'middelen naar voren' dat we samen
met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vorm geven zoals afgesproken in het
meerjarenperspectief. Door expertise (en daarmee gepaard gaande middelen)
te verschuiven van geïndiceerde specialistische zorg naar beschikkingsvrije zorg
veronderstellen we passender en beter te kunnen aansluiten op de vraag.

Maatwerkvoorziening of algemene voorziening?
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
Zorgaanbieders, Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, Sociale Dienst Drechtsteden,
jongerenwerk, buurtwerk, het sociaal wijkteam
Kosten:
nader te bepalen, innovatiebudget - investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
nader te bepalen
Bestuurlijk proces:
voorstel investeringsplan - april 2019

14.2 Innovatievraagstuk 2: Overgang 18- / 18+
Onze ambitie
Het feit dat een jongere 18 jaar wordt, moet geen invloed hebben op het
krijgen van snelle en passende ondersteuning. In sommige gevallen kan de
ondersteuning uit de Jeugdwet verlengd worden, maar in principe vindt er
na de 18e verjaardag overgang plaats naar volwassenwetgeving. Het gaat
hierbij niet alleen om de Wmo, maar ook om de Zorgverzekeringswet en
soms de Wet Langdurige Zorg.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
De overgang 18-/18+ loopt niet altijd soepel; in sommige gevallen wordt
niet tijdig de adequate ondersteuning geleverd. Daarnaast kan een jongere,
naast de benodigde zorg, ook nog andere vraagstukken hebben waar hij/
zij tegenaan loopt, zoals het verwerven van een inkomen, vinden van een
baan, zelfstandig leren wonen, vinden van huisvesting en leren omgaan
met geld. Idealiter weet een jongere deze vraagstukken zelf op te lossen,
of samen met iemand uit zijn netwerk. Maar dat lukt niet altijd. Vooral als
er meerdere vraagstukken tegelijkertijd spelen, waarbij meerdere wetten
of voorzieningen nodig zijn (rondom zorg of overige zaken die geregeld
moeten worden).
Problemen of vragen van een jongere worden vaak niet in samenhang
opgelost. Daarnaast lopen jongeren (en professionals) aan tegen schotten
tussen wetgeving en organisaties. In het voorjaar van 2017 is een
inventarisatie gemaakt van alle knelpunten bij de overgang 18-/18+, o.a.
op basis van input van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
(dossier: 1887132). Verschillende knelpunten werden genoemd, zoals:
•
•
•
•
•

overgang Wmo;
jeugdbescherming en gesloten jeugdhulp na 18 jaar;
overgang jeugd-GGZ naar volwassen-GGZ;
kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking;
kennis, kunde en samenwerking professionals.
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Hoe zetten we hierop in?
Twee belangrijke partners in het proces zijn de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
en de Sociale Dienst Drechtsteden. We brengen beide partijen samen en
gaan met hen verder in gesprek. Maar er zijn nog meer partners betrokken,
zoals de sociale wijkteams, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en CIZ.
We willen met professionals en jongeren stap voor stap bekijken hoe het
proces verloopt en waar er verbeterpunten zijn. Met als doel dat het proces
optimaal gaat verlopen. De oplossing zou ook kunnen zijn dat we als
gemeente een nieuw product inkopen specifiek gericht op een of meer van
de doelgroepen die extra hulp nodig hebben in de overgang naar 18 jaar.

14.3 I nnovatievraagstuk 3:
aandachtshuishoudens
Onze ambitie
Aandachtshuishoudens, oftewel multiproblemgezinnen, betreft een zeer
kleine groep huishoudens die verantwoordelijk is voor een relatief zeer
groot deel van de kosten in het sociale domein. Wij gaan een aanpak
ontwikkelen speciaal voor deze groep. Bij deze gezinnen zijn doorgaans
meerdere hulpverleners en instanties betrokken, vaak voor zowel de
kinderen als voor de ouders, waarbij het kan gaan om verslaving,
jeugdzorg, schulden, mishandeling, etc. Door het oppakken van deze
relatief kleine groep huishoudens kan een grote slag worden gemaakt.
We willen deze gezinnen met veel multiproblematiek effectiever en beter
gaan helpen, waar mogelijk met minder zware en specialistische hulp.
Ook willen we het patroon doorbreken waarbij problemen van generatie
op generatie doorgegeven worden. Binnen enkele jaren zou dit al een
besparing moeten opleveren. In de aanpak willen we de oplossing voor
het gezin centraal stellen. Te vaak zijn nu nog het systeem en de regels
leidend. Dat willen we doorbreken. We gaan doen wat nodig is en
stoppen met aanpakken die niet effectief zijn.

Overgang 18-/18+
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, Sociale Dienst Drechtsteden, sociale
wijkteams, onderwijs, zorgverzekeraars, CIZ, woningcorporaties.
Kosten:
nader te bepalen, innovatiebudget - investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
onderdeel van de (externe) opdracht
Bestuurlijk proces:
raadsinformatiebrief met (tussentijdse) bevindingen – 2e halfjaar 2019

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
Samen met het bureau C6VOLG en het ministerie van Justitie en
Veiligheid is een kostenanalyse gemaakt, waarbij de gegevens over de
kosten in het sociale domein, zoals (jeugd)zorg en sociale zekerheid,
gecombineerd zijn met de gegevens over (de kosten van) politie en
justitie. Het onderzoek vormt de nulmeting en vertrekpunt voor de selectie
van de gezinnen en de monitoring.14

14 Het onderzoek brengt groepen gezinnen (50.000 huishoudens) compleet in beeld:
kosten of verrichtingen uit méér dan één domein kwamen voor bij 4% van de gezinnen
(2551 huishoudens). Meer dan de helft van de totale kosten (55%) binnen de gemeente
komt voor rekening van deze 4% van de huishoudens. Binnen deze groep van 2.551
huishoudens is vervolgens gekeken naar de meest problematische huishoudens, de
zogenaamde ‘aandachtshuishoudens’. Het gaat daarbij om een groep van 681 huishoudens
waarvan kosten gemiddeld ongeveer 40.000 euro per huishouden per jaar bedragen.
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Hoe zetten we hierop in?
We starten met vier trajecten tegelijkertijd, die in elkaar grijpen en elkaar
versterken:
1. Het versterken van de huidige werkwijze en netwerk en verdere
beleidsontwikkeling, facilitering en professionalisering rondom de
aanpak van aandachtshuishoudens. Een traject samen met de stad:
in gesprek met gezinscoaches en sleutelfiguren. Wat hebben zij nodig
om hun werk (beter) te kunnen doen: gezamenlijke zoektocht naar
het realiseren van (duurzame) maatwerkoplossingen.
2. Een pilot 'maatwerkplannen voor 30 gezinnen' starten. Doen wat
nodig is. Zorgen voor betere, eerdere, goedkopere en normalere hulp.
Net als bij 'Mobility Mentoring' stellen we de vraag 'Wat is volgens jou
jouw probleem?' centraal. We onderzoeken het regievraagstuk, het
goed organiseren van doorzettingsmacht en het verdienmodel.
3. Het aanstellen van drie sociaal mariniers met een breed mandaat en
doorzettingsmacht.
4. Een experiment 'gezinsbudget' starten: een integraal en
flexibel ontschot budget met aandacht voor de regievraagstuk,
kostenbewustzijn, afstemming en financiering.

Samenwerking met het Ministerie van Justitie &
Veiligheid (J&V)
Het Ministerie van Justitie & Veiligheid investeert in het onderzoek
en de monitoring van bureau C6 VOLG en in kwalitatief onderzoek
naar de aanpak (i.s.m. ZonMW en de Erasmusuniversiteit). Het
Ministerie stelt ook een klankbordgroep in, organiseert leerkringen
voor de deelnemende gemeentes (Aalsmeer, Rotterdam en
Dordrecht) en deelt expertise en denkkracht. Wij ondersteunen het
Ministerie door ze mee te laten kijken naar en te betrekken in onze
aanpak en onze gegevens ter beschikking te stellen. Wij zijn voor
hen een Living Lab en we vullen elkaar goed aan.
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Aandachtshuishoudens
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
Gezinscoaches (sociaal wijkteam, Enver, Yulius ASVZ, Leger des Heils etc.) en
sleutelfiguren. O.a. Sociale Dienst Drechtsteden, Stichting Jeugdteams ZHZ,
Werkmakelaar, jongerenwerk, woningbouwcorporaties, Schuldhulpverlening,
maatschappelijk werk / Vivenz, politie, Justitie en Veiligheidshuis, Op landelijk
niveau werken we samen met het Ministerie J&V en de gemeenten Aalsmeer en
Rotterdam
Kosten:
nader te bepalen, innovatiebudget investeringsplan - april 2019
Monitoring en evaluatie:
C6VOLG, in samenwerking met het Ministerie van Justitie & Veiligheid
Bestuurlijk proces:
raadsvoorstel aanpak aandachtshuishoudens als onderdeel van het
investeringsplan - april 2019

15 Basis op orde: een goed werkend systeem
Onze ambitie
Als grote gemeente in de regio Zuid-Holland Zuid willen we sterker
kunnen sturen op verbeteringen in het jeugdhulpsysteem. Verschillende
serieuze vraagstukken vragen om een grondige, onafhankelijke analyse
en, indien van toepassing, om aanbevelingen en handvatten hoe deze
anders en/of beter te organiseren. Het uiteindelijke doel is om snelle en
passende jeugdhulp aan alle jeugdigen te kunnen bieden.

Wat is de huidige situatie? Wat is het probleem?
De drie decentralisaties in het sociaal domein en de Wet Passend
Onderwijs zijn bijna vier jaar een feit. In die periode is hard gewerkt aan
de regionale en lokale landing en inbedding. Er zijn in de afgelopen jaren
diverse evaluaties van die systemen uitgevoerd met overwegend positieve
uitkomsten. Daarnaast zijn er verschillende, steeds terugkerende, thema's
die nader uitgezocht moeten worden. Vraagstukken waar mogelijk (grote)
verbeterslagen te realiseren zijn: hebben we het systeem zo ingericht dat
we de noodzakelijke beweging kunnen maken of zijn hierin zaken die
dit juist bemoeilijken? Wat kunnen we wel en niet realiseren binnen én
buiten dit systeem?

Hoe zetten we hier op in?
Taskforce
Het college heeft in het coalitieakkoord afgesproken om een taskforce
in te richten. De taskforce zal bestaan uit een groep onafhankelijke
experts die geen deel uitmaken van de organisaties die actief zijn in het
sociaal domein in de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Deze groep
staat garant voor stevige expertise op het terrein van het sociaal domein,
onderzoek en financiën/inkoop. De taskforce werkt in opdracht van het
college van de gemeente Dordrecht en kan per thema worden versterkt
met de daarvoor benodigde externe expertise.
De onderwerpen worden door de wethouder met de gemeenteraad
bepaald. Op dit moment heeft het college de volgende vraagstukken voor
de taskforce op de radar:
•

•

Een belangrijk principe van de decentralisatie is dat hulp dichtbij
georganiseerd is en maatwerk mogelijk is. Echter, te vaak zijn het systeem
en de regels nog leidend, terwijl de beste oplossingen voor hulpvragen
soms buiten het systeem en de wetgeving gevonden worden. Zeker voor
kwetsbare inwoners met een (complexe) hulpvraag is het soms lastig om
(de juiste weg te vinden naar) passende hulp te krijgen.

Hoe hebben we het jeugdhulpstelsel nu georganiseerd en wat
kunnen we daarin verbeteren? Hierbij in het bijzonder aandacht voor
de driehoek van gemeente, Serviceorganisatie Jeugd en Stichting
Jeugdteams. Wie heeft welke taak, wordt die ook op die wijze
uitgevoerd en gebeurt dit adequaat?
We zien dat nagenoeg alle casuïstiek die bij 'de toegang' terecht komt
ook daadwerkelijk wordt doorverwezen naar de specialistische zorg.
Zijn we niet te ruimhartig in de toegang? Is dit wel volgens wat we
hadden bedacht?
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•

•

•

Hoe kan verbetering optreden in het proces van afschalen en
opschalen van jeugdhulp?
Is er te veel overhead in ons jeugdstelsel? Zo ja, (hoe) kunnen we hier
een verschil maken?
Hoe kan de samenwerking met (passend) onderwijs verbeteren?
Lopen geldstromen naar bewoners met vragen nu logisch en zoals
bedoeld? Zijn er voldoende duidelijke afspraken tussen jeugdhulp en
Passend Onderwijs? Wordt er integraal gekeken naar een hupvraag?

Taskforce
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, Sociale Dienst Drechtsteden, Stichting
Jeugdteams ZHZ, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, MEE
Drechtsteden
Kosten:
nader te bepalen, reguliere middelen en innovatiebudget investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
wethouder Jeugd bespreekt bevindingen met de raad en bepaalt
vervolgens of (en welke) actie nodig is
Bestuurlijk proces:
in overleg met de gemeenteraad zullen onderwerpen worden geselecteerd
en de taskforce worden samengesteld. Vervolgens zal het college
een voorstel opstellen met een plan van aanpak en een financiële
onderbouwing

Onafhankelijke cliëntondersteuning
In de periode 2015-2017 maakte de (informele) onafhankelijke
cliëntondersteuning voor jeugdigen tot 21 jaar en hun ouders deel
uit van het sociaal wijkteam. Per 2018 biedt Contour de Twern dit
aan. Hiervoor is gekozen vanwege de onafhankelijke positie die deze
organisatie inneemt.
De tussentijdse rapportage laat zien dat momenteel niet de doelgroep
wordt bereikt die tegen complexe vraagstukken aanloopt bij (het verkrijgen
van) hulp, maar dat juist relatief eenvoudige en enkelvoudige hulpvragen
terechtkomen bij de (informele) onafhankelijke cliëntondersteuners. Deze
behoefte willen we borgen, maar de onafhankelijke cliëntondersteuning
gaat volgens het college vaak om complexe casuïstiek, waarbij
onafhankelijke expertise mensen verder kan helpen. Daarom formuleren
we momenteel de opdracht opnieuw en willen deze uitzetten bij de
daarvoor in aanmerking komende organisaties. Hierbij is de balans
tussen (volledige) onafhankelijkheid, kwaliteit, expertise en verbinding
met het lokale veld een belangrijk aandachtspunt.
In 2019 is Dordrecht koplopergemeente cliëntondersteuning. In het
(landelijke) koplopertraject gaan 14 gemeenten, waaronder Dordrecht,
– met begeleiding van de VNG en Movisie, in samenwerking met de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Ieder(in) – met (lokale) partners
aan de slag om (onafhankelijke) cliëntondersteuning te verbeteren en
vernieuwen. Het koplopertraject is onderdeel van de (landelijke) impuls in
(onafhankelijke) cliëntondersteuning.
Ombudsfunctie
Het is voor inwoners niet vanzelfsprekend dat zij hun weg vinden in de
vaak ingewikkelde systeemwereld. Door verschillende oorzaken lopen
mensen hierin weleens vast. We starten in 2019 met een ombudsfunctie,
in ieder geval voor jeugd en gezin en mogelijk later voor het brede sociale
domein. Dit wordt een losstaand, herkenbaar en onafhankelijk meldpunt.
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De belangrijkste doelen zijn:
•
•

agenderen van structurele beleidsvraagstukken;
perspectief bieden aan Dordtse inwoners die zich melden met een
vraagstuk.

De ombudsfunctie is aanvullend op onafhankelijke cliëntondersteuning,
bestaande klachtenprocedures en externe vertrouwenspersonen.

Sociaal mariniers
Zeer complexe casussen, waarbij in de meeste gevallen sprake is van
multiproblematiek, vragen vaak veel inspanningen van verschillende
partijen om deze tot een goed einde te brengen. Omdat de problematiek
zich uitstrekt over meerdere leefgebieden is onze reguliere aanpak niet
altijd toereikend. Met enige regelmaat zijn er daarom onorthodoxe
oplossingen nodig of moeten er dingen geregeld worden die ingaan tegen
bestaande regelgeving of systemen.
Dat vraagt een andere houding. Het is nodig om domeinoverstijgend
samen te werken, over de grenzen van de eigen organisatie heen te
kijken en op zoek te gaan naar oplossingen die werken. Soms is daar
iemand met een bijzonder mandaat voor nodig. Een persoon met gezag
die alle domeinen met elkaar kan verbinden, doortastend kan optreden
en zo nodig doorbraken kan forceren. Die fouten in onze systeemwereld
kan agenderen op de juiste plekken, die samen met de stad werkt aan
oplossingen voor structurele problemen. Maar ook iemand die partijen
weet over te halen en weet samen te brengen en daarmee verrassende
resultaten realiseert. We willen hiervoor een team van drie sociaal
mariniers aanstellen die door gaan pakken waar dat nodig is.

“Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the
troublemakers, the round pegs in the square holes…
The ones who see things differently – they’re not
fond of rules. You can quote them, disagree with
them, glorify or villify them, but the one thing you
can’t do is ignore them, because they change things…
Because the ones who are crazy enough to think they
can change the world, are the ones who do. Think
different.”
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Onafhankelijke cliëntondersteuning,
ombudsfunctie, sociaal mariniers
Draagt bij aan de ambitie:
"iedere Dordtse jeugdige verdient snelle en passende jeugdhulp"
Partners:
o.a. Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, Sociale Dienst Drechtsteden, Stichting
Jeugdteams ZHZ, samenwerkingsverband Passend Onderwijs, MEE Plus,
woningcorporaties, zorgaanbieders, Wmo-Adviesraad, Jeugd Ervaringen Team
Zuid-Holland Zuid, ouderplatform Zuid-Holland Zuid, Veiligheidshuis, sociale
wijkteams, politie en justitie
Kosten:
nader te bepalen, reguliere middelen en/of innovatiebudget (afhankelijk van
omvang) - investeringsplan 2019
Monitoring en evaluatie:
nader uit te werken
Bestuurlijk proces:
verdere uitwerking in raadsvoorstellen - 2019
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