Informatie verzoek subsidie jeugdexpertiseteam SMWO
SMWO heeft een verzoek bij het SWVO ingediend voor aanvullende subsidie voor jeugdexpertise in
complexe zaken waar SMWO casemanagement voert. Hieronder geven wij kort een uitleg over de
achtergronden van het verzoek.













Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het brede sociaal domein inclusief
jeugdzorg. Doel van de decentralisatie is de zorg dichter bij huis, efficiënter en goedkoper te
organiseren door meer de nadruk op preventie in de directie omgeving van de klant te
leggen, het gezin, het netwerk, de wijk en het onderwijs. Door er vroegtijdig bij te zijn kan in
veel gevallen zwaardere en duurdere zorg worden voorkomen.
Het Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland heeft namens de gemeenten een raamcontract voor 3
jaar met Intervence afgesloten voor de periode 2016-2019. De taak van Intervence is de
uitvoering van zeer complexe drangzaken en dwangzaken, die in het schema van
casemanagement (zie bijlage) vallen in de categorie D en E. In praktijk ligt bij hen de focus als
gevolg van personele bezetting en het werken aan kwaliteit en kennis van nieuwe
medewerkers op categorie E. Intervence heeft gemeenten hierover op de hoogte gesteld. Er
is in alle regio’s sprake van wachtlijsten waardoor de doorstroom van kinderen waar een
maatregel voor is uitgesproken (categorie E) stokt.
Sinds de decentralisatie voert SMWO op verzoek van de gemeentelijke toegangen
casemanagement voor kinderen in de categorie C. Het betreft zaken waar sprake is van
veiligheidsrisico’s voor het kind, maar waar de ouders nog wel bereid zijn om mee te werken.
Je kunt hierbij denken aan onder andere mishandeling en misbruik en ernstige
opvoedproblematiek. Uit gedegen intern dossieronderzoek blijkt dat het om ongeveer 250
tot 300 kinderen gaat in de Oosterschelderegio die hiermee worden geholpen.
SMWO heeft om deze kinderen te helpen in 2017 een aantal sociaal werkers uit de teams
toegevoegd aan een jeugdexpertiseteam van 6 mensen dat bekostigd is uit een overschot
waarvan de middelen hiervoor in overleg met de gemeenten zijn gereserveerd voor 2 jaar.
Nu blijkt dat de inzet op deze zaken meer tijd vraagt dan de reguliere taken.
Casemanagement niveau C is een nieuwe taak en vraagt veel overleg met ouders en andere
hulpverlenende instanties. Gemiddeld kost dit een sociaal werker 2 uur per week, tegenover
1 uur per week voor een reguliere zaak. De verzwaring is terug te zien in het oplopen van de
wachttijden voor de meer reguliere casussen binnen SMWO.
Op basis van het aantal kinderen dat wordt geholpen heeft SMWO voor het vervullen van
deze taak ongeveer 7,5 Fte nodig. Op dit moment is dat 3 Fte en dus onvoldoende.
Met ingang van 1 januari 2019 moeten alle professionals die werken met jeugd en casusregie
voeren, SKJ geregistreerd zijn om het werk te mogen uitvoeren. Dit is een wettelijke eis.
Hiervoor moet helder zijn wie deze taak vervullen en moet er een stevig team staan dat
samen werkt aan deze zaken.











Ook provinciaal wordt gewerkt aan een goed model voor de-escalatie van complexe
risicovolle zaken en het éénduidig beleggen van de casemanagement. Hiervoor zijn het
schema casemanagement en de beslisboom risicozaken zoals deze door SMWO en de
gemeenten zijn ontwikkeld, de basis geweest. Het is essentieel dat taken goed zijn belegd en
helder is wie de verantwoordelijkheid heeft.
De huidige inzet op jeugd vanuit het maatschappelijk werk is een logische ontwikkeling in het
kader van de transformatie en sluit aan bij de veranderde taakontwikkeling van Intervence
als gecertificeerde instelling. SMWO vraagt om het formaliseren van deze ontwikkeling.
De benodigde formatie is gebaseerd op het aantal zaken dat in maart 2018 is geteld. In
praktijk kan dit aantal in een andere periode anders liggen. Het is dan ook zaak om dit
nauwlettend te monitoren door middel van ons registratiesysteem.
De uitbreiding van het team zal niet volledig kunnen worden gerealiseerd voor medio 2019
omdat werving en scholing tijd vergt. Dat betekent dat de bestaande wachtlijst geleidelijk zal
afnemen.
Voor de uitbreiding van het team heeft SMWO een verzoek ingediend waarbij een eigen
investering vanuit efficiency voordelen in de gehele organisatie wordt ingezet om ongeveer
1/3 van de kosten zelf te dragen. Als gevolg van de geleidelijke uitbreiding van het team zal
de financiële bijdrage voor 2019 gefaseerd worden ingevoerd op basis van de gemonitorde
aantallen.

Wat vraagt SMWO:






Formalisering en beleggen van casemanagement voor jeugd in categorie C als taak bij
SMWO.
Beschikbaar stellen van het gevraagde budget voor uitbreiding van de formatie voor
jeugdexpertise.
Het budget kan gefaseerd worden ingezet op basis van gemonitorde aantallen en de omvang
van het team. Doel van de investering is uiteindelijk ook om te komen tot een preventief
jeugdexpertiseteam waarmee doorstroom naar zwaardere zorg op termijn zal afnemen.
De fasering van het budget zou op twee momenten kunnen plaatsvinden, waarbij het
voorstel is om in het eerste half jaar de helft van het budget in te zetten en, indien de
aantallen dit onderbouwen, voor de 2e helft van 2019 het restant in te zetten. Het verzoek is
dan ook om het budget wel te reserveren, maar er voor de 2e helft van 2019 al dan niet
gedeeltelijk gebruik van te maken indien nodig.

Mw. M. Noordhoek
Directeur
November 2018.

Bijlage: Casemanagement en werktoedeling SMWO
Geen casemanagement
Inzet niet- geregistreerde professional

Casemanagement door SMWO
Niet- geregistreerde professional

A

B

Er zijn geen zorgen om het
welbevinden van de kinderen in het
gezin. De gezinssituatie is
voorspelbaar, er is sprake van een
veilige omgeving. Er kan sprake zijn van
problemen op een bepaald
levensdomein, waarvoor een
hulpverlener betrokken is. Het gezin is
echter in staat zelf de regie hierover te
voeren.

In het gezin spelen problemen op
meerdere levensdomeinen
tegelijkertijd. Er zijn zorgen om het
welbevinden van kinderen in het gezin.
Er kan sprake zijn van
veiligheidsrisico’s. Deze risico’s zijn
echter in te schatten en problemen zijn
voldoende gestabiliseerd. Professionals
werken samen aan het afstemmen van
zorg en het ondersteunen van de eigen
regie van het gezin. Casemanagement
is niet noodzakelijk.
Ouders kunnen kritisch naar hun eigen
handelen kijken, kunnen hierop
aangesproken worden en werken mee
aan de hulpverlening.
Ouders:
- hebben zelf een hulpvraag en nemen
initiatief om passende hulpverlening te
realiseren;
- kunnen in gesprek gaan over zorgen;
- reageren op telefoontjes;
- komen op hun afspraken;
- geven hulpverleners toestemming
informatie te delen en onderling af te
stemmen;
- staan contact met hun kinderen toe.

*Onder bepaalde voorwaarden is niet- geregistreerde professional mede inzetbaar

Casemanagement niet door SMWO

Geregistreerde professional*

C
In het gezin spelen problemen op
meerdere levensdomeinen
tegelijkertijd. Er is sprake van complexe
problematiek en een wisselend
verloop. Er zijn veiligheidsrisico’s, de
omgeving is onveilig, er zijn zorgen om
het welbevinden van de kinderen in het
gezin. Casemanagement is
noodzakelijk.
Ouders werken mee aan het
gezinsplan. Ouders:
- zijn voldoende open, kunnen in
gesprek gaan over zorgen;
- ouders geven hulpverleners
toestemming informatie te delen en
onderling af te stemmen;
- staan open voor de inzet van een
netwerkberaad en komen afspraken na
- reageren op telefoontjes ;
- komen op hun afspraken;
- staan contact met hun kinderen toe.
Ouders kunnen soms wisselend zijn in
het reageren op hulpverlening. Ouders
kunnen hier echter op aangesproken
worden, kunnen bijgestuurd worden,
passen hun gedrag aan, situatie blijft
voldoende veilig.

D
In het gezin spelen meerdere
problemen tegelijkertijd. Er is sprake
van complexe problematiek en een
wisselend verloop. Er zijn
veiligheidsrisico’s, de omgeving is
onveilig, er zijn zorgen om het
welbevinden van de kinderen in het
gezin. Casemanagement is
noodzakelijk. Ouders werken mee aan
het gezingsplan, echter:
- Ouders laten dermate ondermijnend
gedrag laten zien dat er door
hulpverlening dwingender moet
worden opgetreden (bijvoorbeeld:
ouders staan onvoldoende open voor
hulpverlening, belemmeren het zicht
op kinderen door het delen van
informatie tussen hulpverleners
onderling niet toe te staan, schermen
kinderen af van hulpverlening, nemen
evt. wel deel aan een netwerkberaad,
maar houden zich onvoldoende aan
gemaakte afspraken, laten bepaalde
hulpverleners niet toe, spelen
hulpverleners tegen elkaar uit, zijn
onvoldoende open over wat er
voorvalt, etc).
- De verandermogelijkheden van
ouders zijn, ondanks hun goede wil,
dermate beperkt dat langdurig
casemanagement nodig is om de
veiligheid te kunnen waarborgen.
Ouders zijn onvoldoende in staat hun
gedrag aan te passen , veiligheid van
kinderen kan onvoldoende
gewaarborgd worden.

E
Er is sprake van veiligheidsrisico’s en
ouders staan niet open voor
hulpverlening.

