Regiozelfscan

Beste deelnemer,
In alle jeugdhulpregio’s wordt hard gewerkt aan de transformatie van de jeugdhulp. Er gebeuren al
veel mooie dingen bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en anderen betrokken partners in het brede
sociale domein en het onderwijs. Transformeren doe je echter niet alleen maar samen. Daar ligt nog
een uitdaging. Om deze reden is het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) vorig jaar
gestart met een regiozelfscan. De regiozelfscan brengt de perspectieven van gemeenten, aanbieders
en cliënten in een overzichtelijk beeld bij elkaar met als doel jeugdregio’s bij hun transformatie te
ondersteunen.
Bij de eerste regiozelfscan in november vorig jaar is het aanbieder- en professionalperspectief vertegenwoordigd door de ambassadeurs van het OZJ en door enkele partijen in de regio. De resultaten
van de eerste regiozelfscan zijn in de regio’s besproken en op basis daarvan is gerichte ondersteuning aangeboden vanuit OZJ en haar partners. In bijvoorbeeld Brabantse regio’s zijn duidingssessies
georganiseerd die werden gevolgd door gesprekken met onze experts op het gebied van Complexe
Casuïstiek. In andere regio’s zijn leertrajecten aangeboden rond contractering.
Voor deze tweede regiozelfscan vragen we alle jeugdhulpaanbieders om de zelfscan in te vullen voor
de jeugdhulpregio’s waarin zij werkzaam zijn.

Beknopte inhoud regiozelfscan
De regiozelfscan is opgebouwd rond de vijf thema’s waarop het OZJ acteert.
Zie HIER voor toelichting op de vijf thema’s.

1

Contracteren vanuit de bedoeling
(o.a. Norm voor Opdrachtgeverschap)

2

Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als
vertrekpunt

3

Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel

4

Oppakken en leren van complexe casuïstiek

5

Ontrafelen en terugdringen van schadelijke wachttijden

Per thema kunt u op enkele indicatoren een score geven met de vraag om een
toelichting of voorbeeld.
Vervolgens volgt de vraag hoe u in het algemeen duidt hoe uw regio zich
ontwikkelt op dit thema.

Wat maakt deze regiozelfscan relevant voor u als jeugdhulpaanbieder?
Deze uitvraag onderscheidt zich van andere:
U krijgt de kans uw stem te
laten horen over de
voortgang van de
transformatie in uw regio.
Laat gemeenten,
ervaringsdeskundigen, VWS
en andere betrokken partijen
weten hoe u denkt over de
thema’s: contracteren,
wijkgericht werken, lerend
jeugdhulpstelsel, complexe
casuïstiek en wachttijden. En
draag op deze manier bij aan
een beter functionerende
jeugdhulpregio.

Mogelijkheid tot deelname
aan duidingssessies (op basis
van de resultaten van de
zelfscan). De regiozelfscan
brengt meerdere
perspectieven (gemeenten,
aanbieders en
ervaringsdeskundigen) bij
elkaar. Dat biedt ruimte en
openingen om met elkaar
het gesprek aan te gaan over
(nog meer) passende hulp.
Voor deze duidingssessies
sluit het OZJ aan bij
bestaande
regio/transformatietafels.

Gedrag en doel:
Welke beweging
willen we zien?

4

U helpt mee aan de
uitwerking en implementatie
van de Norm voor
Opdrachtgeverschap*. Met
name de regiovisie is daarbij
van belang.

1

Leercyclus

Doorvoeren van
de verbeteracties

3

Waaraan kunnen
we zien dat
het de goede
kant op gaat?

2
Het opgehaald
beeld duiden

*Norm voor Opdrachtgeverschap
Vanuit de overtuiging dat stabiele regionale samenwerking en sterker gemeentelijk opdrachtgeverschap van belang zijn voor het bieden van passende jeugdhulp, heeft de VNG een ‘Norm voor
Opdrachtgeverschap’ vastgesteld. Hierin staat de ‘regiovisie’ centraal. In deze visie spreken
gemeenten onderling af welke taken op het gebied van jeugd in samenwerking worden opgepakt en
welke inhoudelijke ontwikkelingen in de regio gewenst zijn. Daarnaast staan er afspraken in om
administratieve lasten te beperken en zorgvuldigheidseisen bij de inkoop toe te passen. De Norm
voor Opdrachtgeverschap is opgenomen in de regiozelfscan om een beeld te krijgen in hoeverre
regio’s in de beleving van aanbieders al (samen)werken conform (de geest van) de Norm. Bent u als
aanbieder en/of professional (boven)regionaal actief? Dan vragen wij u ook om dit onderdeel in te
vullen.

U heeft de regiozelfscan ingevuld, en dan?
Nadat u de regiozelfscan heeft ingevuld, gaat het OZJ aan de slag om dit op een overzichtelijke
manier weer te geven en zo snel mogelijk aan u terug te koppelen. U krijgt uiterlijk half oktober de
terugkoppeling door middel van het overzichtelijke regiobeeld en daarnaast ook een concreet
voorstel van uw regio-ambassadeurs om dit beeld met elkaar te duiden. De generieke uitkomsten
van onder andere de regiozelfscan worden meegenomen in de voortgangsrapportage Zorg voor de
Jeugd. Hier worden geen namen van organisaties en/of regio’s genoemd.
Hierna volgen nog twee regiozelfscans om het half jaar voor de duur van het programma Zorg voor
de Jeugd.

Door HIER te klikken, komt u in de
vragenlijst.
Let op: de uitvraag staat open
van 17 augustus tot 16 september!

Heeft U vragen over de regiozelfscan?
Onze collega Amber van Berkel (06-28359650;
amber.vanberkel@vng.nl) staat u graag te woord!
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg Visscher
Programmamanager Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

