Samen voor de jeugd: Samen Opletten

Ontwikkeling van een methode van
risicotaxatie en management voor
Centra voor Jeugd en Gezin

De huidige preventieve jeugdgezondheidszorg kenmerkt zich door een aanbodgestuurde
zorg met geringe mogelijkheden te differentiëren naar vraag en behoefte van ouders
en kinderen. Er is onvoldoende ruimte voor zorg voor het aandachtskind en gezin. In de
uitvoeringspraktijk van de Jeugdgezondheidszorg en in de samenwerking met de andere
kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) constateren we dat kinderen
en gezinnen met meervoudige en/of complexe (gezondheids)problemen (bijvoorbeeld
depressie, gedragsproblemen, obesitas, alcoholmisbruik, kindermishandeling) te laat
gesignaleerd en beoordeeld worden en vervolgens onvoldoende adequaat georganiseerde
zorg ontvangen.
De wensen van ouders en jeugdigen en de nieuwe maatschappelijke problemen op het
gebied van gezondheid en veiligheid bij jeugdigen vragen niet alleen nieuwe methoden
en instrumenten. Ook zijn nieuwe competenties en nieuwe organisatorische
randvoorwaarden van de standaard uitvoeringspraktijk van signalering en risicoselectie,
verdere beoordeling (diagnostiek) en begeleiding van deze processen vanuit het CJG
nodig.

ACADEMISCHE WERKPLAATS PUBLIEKE
GEZONDHEID-JEUGD
Een groot aantal instellingen in de
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, jeugd
geestelijke gezondheidszorg, jeugdwelzijn
het onderwijs, onderzoek en gemeenten
in de regio Noordelijk Zuid-Holland werken
samen in de Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid-jeugd. Onder het
motto Samen voor de Jeugd: samen
opletten, samen opvoeden, samen
optreden en samen opleiden (S4O)
werken ze aan het verbeteren van de zorg
voor de jeugd. De samenwerking op het
gebied van beleid, onderzoek, praktijk
en onderwijs leidt tot meer evidence voor
preventie, signalering, de begeleiding en
behandeling van jeugdproblemen.

Samen voor de jeugd: Samen Opletten

De samenwerkingspartners binnen het CJG staan voor de volgende uitdagingen:
•
•

•

De inrichting van een dienstverleningsmodel voor ouders en jongeren waarbij de
vragen en behoeften van de klant centraal staan.
De opdracht aandachtskinderen en hun gezinnen op tijd in beeld te hebben en te
houden en zorg te dragen voor een goede signalering, risicotaxatie, diagnostiek,
begeleiding vanuit het CJG. Daarbij aan te sluiten bij de signalering vanuit
e
e
vindplaatsen zoals bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs en op de 2 /3 lijnszorg
(specialisten van Jeugdzorg/Jeugd GGZ en gezondheidszorg).
Het ontwikkelen van samenwerkingsvormen om deze werkwijze te ondersteunen.

DOEL ONDERZOEK
1
De doelstelling van dit project is komen tot een herontwerp van risicomanagement
in de uitvoeringspraktijk van het CJG waarin meer ruimte gecreëerd wordt in de
uitvoeringspraktijk van de Publieke Zorg voor de Jeugd, ten gunste van
aandachtskinderen en hun gezinnen. Het herontwerp zal tot stand komen door middel
van een praktische pilotstudie en op basis van multidisciplinaire consensus. De stem van
ouders en jeugdigen wordt hierin meegenomen. Het project wordt uitgevoerd in de regio
Hollands Midden en heeft een looptijd van drie jaar.
OPBRENGSTEN VAN HET ONDERZOEK
• Beschrijving van een herontwerp van een CJG model van risicotaxatie en
management en een nieuwe werkwijze met meer ruimte voor jeugd met complexe
problematiek. Het herontwerp is getoetst bij professionals en jeugdigen/ ouders.
• CJG professionals  zijn geschoold in het versterken van nieuwe competenties en er is
consensus over de gewenste werkwijze van risicotaxatie en -management.
• Het herontwerp is getest in een aantal pilot Centra voor Jeugd en Gezin en de nieuwe
werkwijze is geëvalueerd.
UITVOERING
• Analyse knelpunten huidige werkwijze risicotaxatie en -management en vaststellen
van verbeterpunten op basis van evaluaties met professionals (expertmeetings)
• Literatuurstudie naar nieuwe jeugd- en volksgezondheidsproblemen en best-practise
voorbeelden van risicotaxatie en -management.
• Inventarisatie van behoeften van de doelgroepen in zes focusgroepen voor ouders en
jeugdigen
• Ontwikkeling herontwerp in samenspraak met praktijkprofessionals. Evaluatie,
beoordeling en bijstelling van het ontwerp door middel van projectgaragekeuringen
(Samen Opleiden) door wetenschappers, uitvoerders en ouders.
• Scholing van CJG-professionals in masterclasses (Samen Opleiden)
• Uittesten van herontwerp in vier CJG pilots.
• Overdracht en borging, door middel van masterclasses/onderwijsmodules en
slotconferentie.
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CONTACT
Henk Visch en Marjanne Bontje
GGD Hollands Midden
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

 hvisch@ggdhm.nl
 mbontje@ggdhm.nl
(071) 516 33 42

De term risicomanagement wordt gebruikt als een overkoepelende omschrijving voor een goede signalering, risicotaxatie, diagnostiek, begeleiding vanuit het CJG en
e
e
aansluiting op de 2 /3 lijnszorg (Specialisten van (Bureau) Jeugdzorg/Jeugd GGZ en gezondheidszorg

