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Transformatie uitgelicht: 

Meer hulp in huis 

Vanuit de regio Utrecht West is een aanvraag ingediend voor het 

transformatiefonds. Dit fonds geeft gemeenten een financiële impuls om de 

jeugdhulp te transformeren. De aanvraag vanuit Utrecht West is gehonoreerd. Er 

wordt op een zestal projecten ingezet. Vandaag zoomen we in op één van die 

projecten: Meer Hulp in Huis. 

  

Het programmateam Transformatie Jeugd Utrecht West heeft gezamenlijk met 

gemeenten en aanbieders de ambitie en verantwoordelijkheid om hulp en 

ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen in samenhang, op maat en 

dichtbij het gezin te organiseren. Project 3 ‘Meer Hulp in Huis’ heeft als doel om 

samen met zorgaanbieders en de gemeenten uit Utrecht West ambulante 

jeugdhulp te meer effectief te maken, zodat zwaardere vormen van hulp 

voorkomen worden of minder/ korter worden ingezet. 

  

Jongeren in Utrecht West hebben voor de residentiële zorg gemiddeld 5-7 

ambulante trajecten doorlopen. Ondanks deze inzet wordt zware jeugdhulp niet 

voorkomen. ‘Wat is er nodig om ook in complexe situaties de hulp “zo thuis 



 

mogelijk” te kunnen organiseren waardoor verblijf voorkomen wordt?’ Daarnaast 

zitten jongeren langer in (gesloten) instellingen dan nodig omdat er te weinig 

alternatieven zijn bij uitstroom. ‘Wat hebben jeugdigen en gezinnen nodig om 

tijdens/na verblijf “zo thuis mogelijk” verder te gaan met hun leven?’ 

  

Deze vragen worden o.a. in de eerste fase van het project onderzocht. Door 

middel van verschillende focusgroepen worden inzichten in belemmeringen, 

bouwstenen en behoeften bij zorgaanbieders, verwijzers en cliënten 

gegenereerd. De komende maanden wordt er samen met zorgaanbieders en 

gemeenten gewerkt aan het onderzoek en een aansluitend plan van aanpak. In 

de aanpak wordt de mogelijkheid gecreëerd voor innovatieve 

uitvoeringspraktijken voor ambulante hulp en ondersteuning, zodat jongeren zo 

thuis mogelijk kunnen opgroeien! 

  

Simone Troost is projectleider en Eva Kalis assistent. Voor meer informatie over 

dit project kunt u bij hen terecht (simone.troost@stichtsevecht.nl; 

eva.kalis@stichtsevecht.nl). 
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Nieuwe versie zorgpaden 2015- 2018 online 

   

Vanaf vandaag zal de nieuwste versie van Zorgpaden 2015-2018 online zijn. Helaas 

waren deze Zorgpaden niet eerder online, maar dit had mede te maken met enkele 

aanpassingen:  

 Er is een volledig nieuwe lay-out van de Zorgpaden. 

 De Zorgpaden zijn nu onderverdeeld in 2 verschillende modules en dus 2 

verschillende dashboards. 

 De data van de tweede helft van 2018 is toegevoegd. 

 De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben een volledig nieuwe dataset van 

2015-2018 aangeleverd. Dit heeft gezorgd voor een verbetering van de 

datakwaliteit- en kwantiteit. 

Per gemeente is er, zoals eerder ook het geval was, een mail met de inloggegevens 

en inloginstructies gestuurd. 

 

De volgende personen zijn per gemeente aangemerkt als contactpersoon: 

De Ronde Venen: Bouke Bresser 

Montfoort: Ruud van Dijk 

Stichtse Vecht: Benno Slothouwer 

Woerden: Bernd Bodewes 

Oudewater: Bernd Bodewest 

I&M Utrecht-West: Jan-Willem van der Wilt 

 

Tevens zal er vanaf nu in iedere nieuwsbrief een update of opvallend feitje uit 

Zorgpaden worden uitgelicht. Mochten er nog vragen zijn over de Zorgpaden, dan 

kunnen jullie contact opnemen met j.buskens@inkooputrechtwest.nl 
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Werving pleegouders 

De regio Utrecht West heeft de ambitie dat kinderen zoveel mogelijk in gezinsvormen 

opgroeien, ook als dat niet meer bij de ouders kan. Op dit moment lukt dit voor te 

weinig uithuisgeplaatste kinderen.  

 

Eén van de redenen hiervoor is een groot tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen 

in het land, en zeker ook in deze regio. Daarom worden continue landelijke en 

regionale wervingscampagnes uitgevoerd om mensen te enthousiasmeren om dit te 

gaan doen, in de afgelopen twee jaar onder het motto “doneer je schoolhek” en 

“doneer je sporthek”. 

 

In het kader van de taksforce gezinsvormen, vanuit het transformatieprogramma 

Jeugd Utrecht West, gaan we nog meer wervingsactiviteiten uitvoeren. Hierbij wordt 

niet alleen gevraagd of mensen pleeggezin of gezinshuisouder willen worden, maar 

de vraag wordt veel breder gesteld, namelijk: wilt u iets betekenen voor een 

plaatsgenoot, die tijdelijk wat ondersteuning in de opvoeding van de kinderen kan 

gebruiken? Dat kan bijvoorbeeld ook alleen in het weekend, of iedere dag na 

schooltijd zijn. 

 

Een uitgewerkt plan wordt in nauw overleg met lokale teams, gemeenten en 

aanbieders van jeugdhulp gemaakt. Als u ideeën of tips heeft over hoe we zoveel 

mogelijk mensen kunnen bereiken, dan horen we die graag. Geef ze door aan de 

projectleider: Theo Dhuyvetter (theo.dhuyvetter@stichtsevecht.nl). 
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Budgetindicaties en gemiddelde prijzen 2019 

  

De budgetindicaties en gemiddelde prijzen voor 2019 voor bestaande (jeugdhulp) 

aanbieders zijn dit jaar opnieuw vastgesteld en verstuurd. In sommige gevallen zijn 

deze naar boven of naar beneden vastgesteld o.b.v. de zorgproductie over 2018. De 

budgetindicaties gelden nog steeds op regioniveau (dus uitwisselbaar per gemeente) 

en kunnen in afstemming vooraf worden opgehoogd gedurende het jaar. De 

gemiddelde prijzen kunnen na vaststelling niet meer worden aangepast in het 

lopende jaar. De regio Utrecht West gebruikt de budgetindicaties om grip te houden 

op de zorgkosten die de zorgaanbieders maken in de regio. Daarnaast worden 

zorgaanbieders door middel van de gemiddelde prijzen gestimuleerd om hun zorg 

effectief in te zetten en hier bewust op te sturen. 

  

Meer informatie over de budgetindicaties en de gemiddelde prijzen is te vinden op 

onze website door hier te klikken. 
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Reminder conferentie transformatie: nog 55 
dagen 

  

Vanuit het transformatieteam Jeugd wordt een conferentie georganiseerd in het 

kader van de transformatie. Het betreft een regionale, interactieve conferentie 

waarbij we met elkaar in gesprek kunnen over het transformatieprogramma. 

Daarnaast zoomen we verder in op de specifieke projecten. We zijn momenteel druk 

bezig met het programma. Een tipje van de sluier: Wat kan LEAN betekenen voor de 

transformatie? Laat je inspireren! 

 

De conferentie vindt maandag 1 juli plaats bij the Meeting District in Nieuwegein. 

Reserveer de datum alvast in je agenda! 

 

 

   

 

 

 

 

Nieuwsbrief gemist? 

  
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop & 

Monitoring Utrecht West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor 
de volledige teksten van een eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan 

nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  
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