Werkconferentie 8 mei 2019

Ambitie gemeenten regio Haaglanden
Kinderen duurzaam veilig laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden voor kinderen die hierin
gevaar lopen

Uitgangspunten:
• De professionals van het Lokale Team blijven zolang er zorg nodig is in het gezin
• Deze professionals gaan voorafgaand, tijdens en na de maatregel samenwerken
met professionals van de GI’s

Outcome doelen:
•
•
•
•

Gemiddelde kosten gezinnen in aanpak daalt met 20%
Aantal crises gezinnen lokaal bekend, daalt met 75%
Aantal zaken die naar gedwongen kader doorstromen, daalt met 25%
Aantal gezinnen dat binnen het jaar terugkeert bij GI daalt met 75%

Beter Samenspel 2018
 Ruim 50 dossiers geanalyseerd,
MBC hierop gebaseerd
 Veertig collega’s getraind,
leerwerkplaatsen functioneren
goed
 Bouwstenen voor methodische
werkwijze en toolkit voor zomer
gereed
 Causaal model monitor gereed,
nul- en één-meting in uitvoering
 Actie gericht onderzoek door
lector Jeugdhulp in Transformatie
Haagse Hoge School

Veranderen, hoe
1. Dwang
2. Rationeel
3. Ervarend leren
Tell me, and I will forget
Show me, and I will remember
Let me do it, and I will understand
Confucius 551-479 BC

Tripple loop learning
First loop
Klant en bedoeling, waarom en voor wie deden we het
ook alweer?

Second loop
Hoe werken wij en hoe goed doen we het afgezet tegen de
gezamenlijke bedoeling?te bereiken?

Third loop
Wat zijn de patronen in hoe wij het werk hebben
georganiseerd?

Verandering, doen
Primaire procesbegeleiding
Uitvoering – projectmanagement – management & beleid
Schakelen tussen de verschillende niveaus van leren -> ontwerpen gezamenlijk
werkproces
Oplossen systeembelemmeringen in dagelijkse werkpraktijk

Samenhang Inkoop
Input voor inkoop GI 2020 – 2024
Afstemming implementatieproces Resultaat gerichte inkoop
te bereiken?

Borging continu leren, verbeteren en bewaken
Monitor en actiegericht onderzoek
Overgang in opgave gerichte werkstructuur

Dossieranalyse,
simulatie 2e en 3e loop
Datum

Wie / Hoe

Actie

Resultaat (voortgang)

23-08-2017

E-mail
RDVK –
jeugdteam

VTO retour

-

24-08-2017

Huisbezoek JBW gezin

Kennismaking
met kind en
ouders.

Kennis gemaakt met kind en moeder,
vervolgafspraak 14-09

Etc..

T/A

Resultaten uit leerwerkplaatsen

Jaar

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Kind 6

Overig

2004

ITB Criem
Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing
Naschoolse dagbehandeling

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Opvoedondersteunin

Uithuisplaatsing
Psychologisch onderzoek

Uithuisplaatsing

2005
2006

PPG voor opvoedond

ITB Harde Kern

Schuldhulpverlening

2007

V-OTS en OTS

V-OTS en OTS

V-OTS en OTS

V-OTS en OTS

V-OTS en OTS

Vrouwenopvang
Enkelvoudige ambula

2008

Verlenging OTS

Verlenging OTS

Verlenging OTS

Verlenging OTS

Verlenging OTS

Huish. Hulp
Systeemtherapie gez

2009

Crisisopvang
Jeugdhulp thuis
Verlenging OTS

Verlenging OTS
Training zelfcontrole

Verlenging OTS
Jeugdhulp thuis
Netwerkpleeggezin

Verlenging OTS

Verlenging OTS

GGD
Traject begeleiding
Sociale Dienst

JJI

Verlenging OTS

Verlenging OTS

Verlenging OTS +MUHP

Verlenging OTS

Verlenging OTS

Verlenging OTS

2013

EMDR
ITB Criem

Verlenging OTS

2014

ITB Harde Kern/ MDFT
JJI/ crisisopvang/ for. Psychiatrie/OTS
dagbesteding en begeleiding

2 x JR t&b vrijwillig
Verlenging OTS

2 x JR t&b vrijwillig

2015

JR t&b bij schorsing en t&b
voorwaardelijke veroordeling

JR t&b vrijwillig
Psychiater

Psychiater/ Gesloten
instelling 2 x/OTS/ JJI

JR t&b schorsing en voorwaardelijke
veroordeling
Dagbesteding en begeleiding
Traject gedragsinterventie

NIFP traject/
enkelband/ ITB
Criem/ advocaat/
for. psychiatrie./ JR

2010
2011
2012

2016/2017

JR T&B
Toegewezen advocaat

JJI
2x for. psychiatrie

Trajectbegeleiding ge
Opvoedondersteunin

Subsidiecommissie
Opvoedondersteunin

Resultaten
Patroon in hulpverlening
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet op problemen meerdere leefgebieden
Positief afsluiten door individuele zorgaanbieders
Geen gedeelde informatie tussen actieve hulpverleners
Geen tijdslijn van eerder ingezette hulpverlening
Repetitie van hulp op leefgebieden
Geen analyse op gezinspatroon
Geen reflectie oorzaak en gevolg
Geen “thermostaat” of we vooruit of achteruit gaan
Probleem niet doorbroken, volgende cliënten “gekweekt”

Systeemcondities
Denken
Systeem
Presteren










ICT systemen
Procesontwerp
Autorisaties
Functiescheiding
Targets
Regels & procedures
Samenwerkingsafspraken
Wet & regelgeving

Maatschappelijke Business Case
Van symptoombestrijding naar doorbreken van patronen

Doorbreken
patronen
financieel
vertaald

Kwaliteit naar voren verdient zichzelf terug
Door de expertise en inzet van de GI eerder lokaal beschikbaar te stellen, zullen het aantal escalaties dalen.
Dit geeft een verlaging van het aantal meldingen bij de crisisdienst, het aantal V-OTS’en en uithuisplaatsingen.
Door het eerder en effectiever helpen van gezinnen zal ook de instroom naar gedwongen maatregelhulp afnemen
en zullen minder gezinnen met een afgesloten (GI) dossier terugkeren in gedwongen maatregelhulp.
Verschuiven expertise naar voren
Investering

Kosten GI expertise lokaal beschikbaar stellen

- € 1.189.295

Besparing

Besparing door afname instroom, escalaties en retour
gedwongen hulp

+ € 2.754.300

Besparing

Besparing op jaarbasis H10 breed

+ € 1.565.005

Kwaliteit verbeteren leidt tot forse
kostenbesparing
De grootste besparing na implementatie van het programma Beter Samenspel valt te verwachten op de manier
waarop we de zorg inzetten.
Niet door beter te gaan samenwerken maar door deze samenwerking anders te richten, wordt het mogelijk
kinderen duurzaam veilig te laten opgroeien en tegelijkertijd een forse besparing op de (jeugd)zorgkosten te
realiseren.

Door te zorgen dat de samenwerking leidt tot het veel eerder in casussen herkennen en doorbreken van in
standhoudende patronen, zal sneller en effectiever zorg worden ingezet. Hierdoor zal vervolgens eerder een
duurzaam stabiele(re) situatie worden gerealiseerd.
Besparing (jeugd) zorgkosten
Eenmalige investering

Eenmalige investering Programma en aanloopkosten implementatie (totaal over
periode 2018-2020)

Besparing per jaar

Gemiddelde besparing per jaar na implementatie Beter Samenspel (gemiddelde over
periode 2020-2030)

- € 4.059.380

+ € 20.840.832

Forse structurele besparing op jeugdhulp
mogelijk
De potentiele winst hangt nauw samen met de snelheid én de kwaliteit van de implementatie
• Uitgaven H10 aan Jeugdhulp in 2017 € 212,2
miljoen
• MBC op basis van de huidige instroomcijfers
• Maximaal en een minimaal scenario (de groep
waarvoor Beter Samenspel relevant wordt stijgt
of daalt met 25%).

Opbrengsten werkconferentie
• Welke opbrengst heeft deze ochtend voor u?
• Welke vraagstukken vragen verdere bespreking?
• Wat is in elke gemeente/organisatie nodig om
vanaf 2019 de visie Beter Samenspel ‘levend’ te
houden/maken?
• En welke facilitering is hierin nodig vanuit het
programma-management?

