BETER SAMENSPEL VOOR VEILIG OPGROEIEN
De ambitie van de gemeenten in de regio Haaglanden is: “Kinderen duurzaam
veilig laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden voor kinderen die hierin
gevaar lopen”.
Met het tweejarig Uitvoeringsprogramma Beter Samenspel wordt deze ambitie
van papier naar praktijk gebracht door ruimte te geven aan de uitvoering om te
ontwikkelen naar een integrale werkwijze.

Bij de cliënten met hoogcomplexe
problematiek 5 x zo vaak sprake
van een maatregel

In de H10 zorgt 1% van de
meest complexe gezinnen voor

17% van de kosten

In ruim 50 geanalyseerde dossiers
blijkt dat de huidige inzet én kosten,
gericht zijn op symptoombestrijding

10 gemeenten in regio Haaglanden
3 Gecertificeerde Instellingen
1 visie
1 integrale werkwijze

Hoe doen we dat?

Doel Beter Samenspel
Het programma heeft tot doel het samenspel tussen de lokale
jeugdteams van gemeenten en de GI’s te verbeteren opdat
kinderen blijvend veilig kunnen opgroeien. De aannames
hierbij zijn dat:
 Inzet van zware jeugdhulp wordt voorkomen doordat door
eerdere inzet van de GI expertise escalaties worden
voorkomen.
 Dat door blijvende betrokkenheid van het lokale team
jeugdbeschermingsmaatregelen eerder kunnen worden
afgesloten omdat continuïteit door het jeugdteam wordt
geboden.
 Het hele gezin in beeld blijft bij het lokale team, inclusief de
betrokken jongere of het kind.
Zo wordt het mogelijk kinderen duurzaam veilig te laten
opgroeien en tegelijkertijd een forse besparing op de
(jeugd)zorgkosten te realiseren.

Start dwangmaatregel of
preventieve inzet

Einde dwangmaatregel of
preventieve inzet

Verzoek tot
onderzoek
(VTO)
Signaleren
ondersteuning

In de voorloopgemeenten
Westland, Delft en Den Haag is
door lokale teams en GI’s een
nieuwe werkwijze ontwikkeld.
Deze integrale werkwijze is
gericht op, door nauwe
samenwerking tussen lokaal en
GI, zorg doelgerichter en
effectiever in te zetten op het
doorbreken van de patronen in
een gezin. Medewerkers van
lokaal en GI weten de
samenwerking zo te richten, dat
ze anders kijken én werken.

Gecertificeerde
instelling

Gemeentelijke ondersteuning

Borging
veiligheid

