Programma ontwikkeling zorglandschap jeugd Flevoland
Toelichting bij praatplaat
In de loop van 2015 constateerden de Flevolandse gemeenten en zorgaanbieders dat het zorglandschap voor jeugdhulp op slot zit. Het hulpaanbod past onvoldoende bij de behoeften in de individuele
gemeenten en de regio. De in- en uitstroom uit de 24-uursopvang stagneert. Het ontbreekt aan een goed en intensief aanbod van jeugdhulp dichtbij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. En de
situatie van het hele gezin (inclusief thema’s als huisvesting, werk, schulden, beperkingen, verslavingen en huiselijk geweld) kan beter bij de oplossing van problemen worden betrokken.
Er zijn lokaal meer ruimte, expertise en middelen nodig om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen. Om dit samen voor elkaar te krijgen, is het programma ontwikkeling
zorglandschap jeugd Flevoland opgezet. De aftrap was in januari 2016 tijdens een tweedaagse van de zes Flevolandse gemeenten en een grote groep aanbieders. Het programma heeft een looptijd
van twee jaar. De dynamiek in die periode is verbeeld op deze praatplaat.

Linksboven is de huidige situatie te zien. Een situatie die zich kenmerkt door schotten, one-size-fits-all en veel gebruik van 24-uursverblijf. Een groot complex (dat symbool staat voor de huidige
situatie) wordt uit elkaar gehaald. De bakstenen en balken die vrijkomen, staan voor expertise, capaciteit, methodieken en middelen. Mensen hergebruiken deze onderdelen om in de verschillende
gemeenten nieuwe vormen te bouwen met meer variatie en flexibiliteit.

Rechtsboven tekent de nieuwe situatie zich af. Die heeft een vrije indeling, waaraan de hele samenleving een bijdrage levert. Er wordt creatief omgegaan met de beschikbare bouwmaterialen.
De thuissituatie is het uitgangspunt en participatie staat centraal. De hulp is lokaal gericht op het kind én het gezin. Er staat een ouder voor de deur met een koffer. Maar dit kan ook een hulpverlener
zijn die een paar dagen in huis komt, zodat een kind niet naar een ‘vreemde’ logeerlocatie hoeft.

In het midden faciliteren de gemeenten en andere professionals met kruiwagens. Ze gaan met de bouwmaterialen naar de afzonderlijke gemeenten, om daar op maat passende hulp op te bouwen.
Op de achtergrond is het ‘bouwplan’ te zien. Dat begint met dynamisch doorstromen met daadkracht, zodat het zorglandschap niet meer op slot zit. Daarvoor is samenhang nodig tussen de
voormalige sectoren jeugd-ggz, jeugdzorg en hulp aan jeugd met een lichte verstandelijke beperking. En samenhang tussen vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Bovendien
is er behoefte aan goede alternatieven voor 24-uursverblijf, zoals deeltijdverblijf, kortdurend verblijf, gezinsopname of intensieve home-treatment.

Onderaan staat de manier van werken binnen het programma beschreven. We gebruiken action learning als proces om verandering en kleinschalig leren te faciliteren. Elders op de praatplaat zijn
de contouren van het gebouw van Windesheim Flevoland te zien. De hogeschool begeleidt en monitort de action learning.

Dit zijn de zes deelprojecten van het programma ontwikkeling zorglandschap jeugd Flevoland:

1. Ontwikkelen crisishulp

2. Uitstroom 24-uurszorg

3. Basis op orde

4. Integraal aanbod

5. Feiten en cijfers

6. Communicatie
en cliëntperspectief

