Jeugdhulp
[Uitnodiging]
[Wij kunnen uw
ervaringen
gebruiken voor
verbetering van
de zorg. Helpt u
mee?]
Signalen
en wensen
van zorggebruikers jeugdhulp
in Friesland 2019
De Friese Denktank Jeugdhulp* heeft voor u de
signalen & wensen voor de jeugdzorg in
Friesland geïnventariseerd en gebundeld.
Drie aandachtspunten staan direct hieronder.
Op de achterzijde vindt u aandachtspunten per
thema. Het doel is dat u hiermee het beleid en
de organisatie van jeugdhulp in Friesland beter
laat aansluiten bij de behoeften en wensen van
zorggebruikers jeugdhulp.
Graag horen wij van u als beleidsmakers: Wat gaat
u doen om onderstaande punten aan te pakken?
• Jongeren niet terugbrengen naar één probleem,
maar de onderliggende problematiek in kaart
brengen.
• Inzet van ervaringsdeskundigen om hulp te
geven aan jongeren die hetzelfde mee hebben
gemaakt (Fries Platform Ervaringsdeskundigen).
• Onderzoek doen naar en ontwikkelen van
digitale zorgfuncties om jongeren te helpen en
ondersteunen.

*

Friese
Denktank
Jeugdhulp

Sinds 2010 actief in Friesland en heeft een
vaste positie in de beleidsdriehoek
zorgaanbieder, zorginkoper en jongeren/
(pleeg)ouders in Friesland.

De Denktank Jeugdhulp bestaat uit
vertegenwoordigers van - en jongeren
die te maken hebben met de zorg voor
jeugd in Friesland. Vertegenwoordigers
van onder andere Stichting Balans,
Stichting Jeugdhulp, Kinnik, GGZ
Friesland, Reik en Fier. Zorgbelang
Fryslân is de trekker van deze
samenwerking.

Preventie sociale media en jongeren
•

Internet geweld (loverboys e.d.) onder jongeren
neemt toe; meer investeren op voorlichting en
voorkomen van internet geweld.

Wijk- en gebiedsteams
•

Proces rondom indicatiestelling duurt nog steeds te
lang (dossieronderzoek).

•

Meer expertise inzetten bij wijk- en gebiedsteams op
LVB-problematiek. Jongeren krijgen niet de hulp die
ze nodig hebben, omdat ze vaak overschat worden.

Intramuraal
•

•

Terugdringen van wachtlijsten voor therapieën.
Eenmaal in zorg behoort er continuïteit van zorg te
zijn.
Jongeren die intramuraal verblijven moeten beter en
sneller kunnen doorstromen. Nu gebeurt het nog te
vaak dat ze onnodig lang op een plek blijven zitten
in afwachting op een geschikte vervolgplek.

Onderwijs
•

Winst behalen bij jongeren die niet naar school gaan
(thuiszitters) door ze kansen te geven die bij ze
passen (school-op-maat).

•

Onderwijs beter toerusten op kinderen met
gedragsproblemen, zodat inclusief onderwijs beter
wordt ingeregeld: zoek meer de samenwerking op
tussen zorg en onderwijs.

Pleegzorg
•

•

Zorgen voor pleegkinderen is meer dan onderdak en
hulpverlening. Activiteiten om hun netwerk op te
bouwen en te ontwikkelen zijn minstens zo
belangrijk. Met de bezuinigingen worden sporten en
studeren voor deze doelgroep een ‘ver van mijn bed
show’.
Het opvangen van pleegkinderen wordt moeilijker
gemaakt doordat bijvoorbeeld kinderopvangkosten
en de reiskostenvergoeding verdwenen zijn.
Hierdoor daalt het aantal pleeggezinnen.

Deel de speerpunten
van uw gemeente en
krijg meer inzicht
over het cliëntperspectief
Deel de jeugdhulp-speerpunten
van uw gemeente, zodat deze
‘wensenlijst’ met signalen uit de
jeugdhulp beter aansluit. Stuur
de speerpunten aan Zorgbelang
Fryslân door een e-mail te sturen:
bleumink@zorgbelang-fryslan.nl

Neem contact op met
Zorgbelang Fryslân
Contactpersoon
Henriëtte Bleumink
085 483 2433
bleumink@zorgbelang-fryslan.nl
Adresgegevens
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER Heerenveen

Iets gebruiken uit
deze uitgave?
Mooi dat u deze lijst als input
wilt gebruiken. We ontvangen
uw bericht graag per e-mail.
Deze lijst is mogelijk gemaakt
met steun van sociaal domein
Fryslân.

