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Hoofdlijnen van de dialoogtafels van de 1ste bijeenkomst (12 september 2022)
Het hart van de raadsleden gaat uit naar de meest kwetsbare kinderen die specialistische hulp nodig
hebben, maar dat niet tijdig krijgen. Tegelijkertijd vinden zij het belangrijk dat alle kinderen met een
hulpvraag snel worden geholpen. Ook om te voorkómen dat de problemen groter worden. De
jeugdgezondheidszorg, het schoolmaatschappelijk werk en de POH jeugd kunnen mogelijk veel
opvangen.
Voor de monitor werd door de raadsleden aan het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
meegegeven:
- Let op de woorden/taal in de monitor. (Bijvoorbeeld niet “kinderen met de duurste zorg”,
maar “kinderen met passende zorg in complexe situaties”.)
- Probeer de monitor te verbreden naar outcome. (Bijvoorbeeld: is veiligheidsgevoel verbeterd
na uithuisplaatsing?)
- Geef in de monitor ook info over relevante externe factoren. (Bijvoorbeeld: Zijn er
wachtlijsten bij alternatieve zorg, waardoor het aantal uithuisplaatsingen afneemt?)
Verder een aantal aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van de jeugdhulp in Haaglanden,
die door meerdere raadsleden werd aangedragen:
• In de hulpverlening écht luisteren naar wensen en behoefte kind/jongere. Lever maatwerk
en signaleer vroeg en ga niet overproblematiseren.
• Investeren in ‘het begin/de voorkant’ door preventieve activiteiten, te investeren in
community building, het systeem om een kind heen goed mee te nemen. Het moet gewoner
worden om anderen (naasten) om hulp te vragen In de hulpverlening actief het netwerk
betrekken (JIM, vrijwilligers, kennissen). Zoek de verbinding.
• Échte participatie organiseren en leren van jongeren en gezinnen die in deze situatie hebben
gezeten, zodat we de zorg rond veiligheid voor kinderen passender kunnen maken.
• ‘Lef’ hebben om nieuwe ideeën te verkennen, bedrijven te positioneren, nieuwe
woonvormen te ontwikkelen. (bijv ouders uithuisplaatsen ipv kind, jongeren bij elkaar in een
huisplaatsen en hulpverlening binnenshuis organiseren etc).
• We moeten met elkaar accepteren dat er altijd kinderen zullen zijn die langdurig aangewezen
zijn op zware vormen van zorg. We moeten af van het maakbaarheidsdenken. De meest
kwetsbare kinderen zouden snel de juiste zorg moeten krijgen. De vraag is echter hoe je deze
afweging goed maakt. Daar is kwaliteit aan de voorkant voor nodig.
• Zet in op samenwerken en kwaliteit (stevig lokaal team en samenwerking jeugdhulp; ook in
afstemming met andere gemeenten).
• Er is nog een hoop te doen en vooral in afstemming met elkaar. Betrek daarbij alle
leefdomeinen (veiligheid, gezondheidszorg, sport en andere verenigingen wijkagent,
financiële situatie ouders, werk wijkgericht).
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