Eenvoudig signaleringssysteem ondersteunt ketencoördinatie

Zorg voor Jeugd verbetert de samenwerking
Zorg voor Jeugd is een eenvoudig signaleringssysteem om
jeugdigen met problemen vroeg op te sporen, hulpverleners beter
te laten samenwerken en coördinatie van zorg in de keten van
jeugdzorg te organiseren. Hoe gaat dat in zijn werk en waarom
wordt Zorg voor Jeugd ingevoerd?
In de afgelopen jaren hebben zich regelmatig ernstige incidenten voorgedaan met
kinderen en jongeren. Uit onderzoeken bleek hulpverleners elkaar vaak onvoldoende
konden vinden, waardoor samenwerking vaak niet mogelijk was. Reden voor de
provincie Noord-Brabant om in 2006 de gemeente Helmond opdracht te geven een
signaleringsysteem te ontwikkelingen. Dat is het signaleringssysteem Zorg voor
Jeugd geworden, ontwikkeld in een proeftuin samen met professionals. Zorg voor
Jeugd wordt dit jaar in alle gemeenten in Noord-Brabant ingevoerd. De provincie
heeft subsidie beschikbaar gesteld om de coördinatie van zorg rondom een jeugdige
te verbeteren.
Coördinatie van zorg
Zorg voor Jeugd is bedoeld om snel en efficiënt informatie uit te wisselen. En dat is
belangrijk, want in de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen
die zich allemaal zeer verantwoordelijk voelen voor de problemen van of met
jeugdigen. Een goede aanpak vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatieuitwisseling en afstemming.
Dankzij Zorg voor Jeugd kunnen problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd
van 0 tot 23 jaar vroegtijdig worden gesignaleerd. Het systeem maakt bovendien
duidelijk welke instellingen betrokken zijn bij een jeugdige. Daarnaast wordt in Zorg
voor Jeugd de coördinatie van zorg in de keten, de ketencoördinatie, georganiseerd.
Dat wil zeggen dat er afspraken zijn vastgelegd over welke instelling de primaire
verantwoordelijkheid draagt rondom de organisatie en uitvoering van het hulpaanbod
aan een jeugdige. Kenmerkend is dat de functionaris die verantwoordelijk is voor de
ketencoördinatie ook beschikt over functionele verantwoordelijkheden en
bevoegdheden om afspraken te maken over het opstellen en uitvoeren van één
hulpverleningsplan voor de jeugdige.
Drie hoofdfuncties
Hoe werkt Zorg voor Jeugd? Het systeem heeft drie hoofdfuncties.
1. Ketenregistratie:
registraties van hulpvragen bij instellingen die zorg verlenen aan jeugdigen, komen
automatisch in Zorg voor Jeugd te staan en worden daardoor uitgewisseld tussen
hulpverleners die bij die jeugdige betrokken zijn. Op die manier wordt in het systeem
voor de betrokken partijen zichtbaar bij welke instellingen een jeugdige geregistreerd
staat met een hulpvraag.

2. Signaalregistratie:
hulpverleners en andere signaalgevers kunnen hun zorg over een jeugdige door
middel van een signaal in Zorg voor Jeugd direct kenbaar maken. Ook deze
informatie
wordt uitgewisseld tussen de hulpverleners en de signaalgevers die betrokken zijn bij
de jeugdige.
3. Ketencoördinatie:
als meerdere instellingen betrokken zijn bij een jeugdige óf meerdere partijen hebben
een signaal afgegeven, dan wijst het systeem automatisch aan welke instelling
de coördinatie heeft. Hierover zijn onderling afspraken gemaakt. De ketencoördinator
bepaalt per situatie of het nodig is om hulp te verlenen en ketencoördinatie op te
starten.
Deelnemers
Nog dit jaar wordt Zorg voor Jeugd in alle gemeenten in Noord-Brabant ingevoerd.
Het systeem wordt sinds een jaar al toegepast in de gemeenten Helmond en
Eindhoven. Brabant breed zijn straks 1500 tot 2000 gebruikers op Zorg voor Jeugd
aangesloten. Ook de gemeente Dordrecht, de overige Drechtsteden en de provincie
Groningen hebben besloten het systeem in te voeren.
Alle organisaties die professioneel betrokken zijn bij jeugdigen, zoals Bureau
Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, GGD, Jeugdgezondheidszorg en tweedelijns
instellingen, doen in principe mee in het systeem. Organisaties die geen hulp
verlenen aan jeugdigen (zoals onderwijs, welzijn, werk en inkomen, politie en justitie)
kunnen alleen signalen afgeven in het systeem. Organisaties met als kerntaak hulp
aan jeugdigen kunnen ook de ketenregistraties en ketencoördinatie uitvoeren.
Geen Elektronisch Kinddossier
Zorg voor Jeugd is ontwikkeld in nauwe samenwerking met hulpverleners en zij
willen uiteraard dat het systeem gebruiksvriendelijk is en geen extra administratieve
werkdruk oplevert. Het opvoeren van een signaal kost dan ook nagenoeg geen tijd.
Het systeem kent geen mogelijkheden om inhoudelijke informatie (de zogenoemde
wat-informatie) over de jeugdige en de geboden hulpverlening te registreren. Zorg
voor Jeugd is dus géén Elektronisch Kinddossier (EKD). Wel kan het systeem
worden gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR), zodat
signalen over jeugdigen buiten de gemeente of regio eveneens kunnen worden
uitgewisseld.
Privacy
Zorg voor Jeugd geeft alleen zogenoemde ‘dat’-informatie door. Het College
Bescherming Persoonsgegevens en juristen van het Ministerie van Justitie hebben
geconcludeerd dat het vastleggen en doorgeven van deze informatie niet in strijd is
met de privacyregels. Iedereen die met Zorg voor Jeugd gaat werken moet wel aan
een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in een privacyreglement.
Succesvolle invoering
Wat is er nodig voor een succesvolle invoering van Zorg voor Jeugd? Bij het invoeren
van een signaleringssysteem zijn veel partijen betrokken. In de praktijk is vastgesteld
dat een concreet projectplan één van de belangrijkste succesvoorwaarden is. Het
projectplan geeft niet alleen inhoudelijk de richting en route van de invoering aan,
maar is ook van groot belang voor draagvlak, instemming en enthousiasme van alle

betrokkenen. De invoering van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in een
gemeente of regio gebeurt in zes stappen.
Voor meer informatie over Zorg voor Jeugd, kijk op www.zorgvoorjeugd.nu.

Kadertekst
De kenmerken van Zorg voor Jeugd op een rij:
• Zorg voor Jeugd optimaliseert de samenwerking tussen keteninstellingen.
• Zorg voor Jeugd helpt problemen vroegtijdig signaleren waardoor risico’s worden
beperkt.
• Zorg voor Jeugd ondersteunt de ketencoördinatie en het afleggen van
verantwoording.
• Zorg voor Jeugd levert managementinformatie op (onder andere voor
beleidsontwikkeling).

