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Strategie veiligheid Jeugd

Kennisnemen van
De door het college vastgestelde strategie Veiligheid Jeugd

lnleiding
In het beleidsplan jeugd West-Brabant West dat begin 2018 is vastgesteld staat het volgende opgenomen

over veiligheid: Kinderen blijvend veilig laten opgroeien, dit realiseren we door 'het leveren van goede

jeugdhulp. binnen (rijks)budget'.

Visie 'zicht op veiligheid'
Als uitwerking op het beleidsplan is een specifieke visie opgesteld voor het onderdeeljeugd en veiligheid.

De visie 'zicht op veiligheid' is meegestuurd met de vaststelling van het beleidskader op 1-5 maart 201"8.

Deze visie wordt verder uitgewerkt in de strategie veiligheid.

Strotegie Veiligheid
Het doel is de visie om jeugdige in onveilige situaties beter te beschermen te implementeren binnen de

lokale toegangen en bij onze ketenpartners. We willen dit bereiken via diverse programmalijnen met

onderliggende projecten en bestuursopdrachten. Dit vereist primair een intensieve samenwerking met de

veiligheidspartners zoals Veilig Thuis, Zorg- en veiligheidshuis, Gecertificeerde Instelling, Rechtbank, Raad

voor de Kinderbescherming en feugd)reclassering. Parallel vereist dit een intensief traject met SPNNG, om

de jeugdprofessionals voor te bereiden en te positioneren. Dit in nauwe verbinding met verschillende

partners binnen de (jeugd)zorg, gezondheidszorg en onderwijs. Om integraalwerken de standaard te maken

zijn de collega's binnen Wmo, de werkpleinen en schuldhulpverlening belangrijke spelers binnen het

implementeren van de strategie en willen we in gezamenlijkheid onze doelen per project behalen. Al de

verschillende doelen dragen samen bij aan de transformatie op de veiligheidsketen. De projecten maken

sarnen de programrnalijnen, welke vervolgens gezamenlijk de strategie veiligheid vormen:jeugdigen en hun

gezinnen eerder, beter en duurzaam beschermen in onveilige opgroei- en opvoed situaties.

I nformatie/kernboodschap
De strategie Veiligheid bevat vier programma's, ieder programma bevat inhoudelijke componenten met

resultaten die we nastreven;

l-. Herkennen van signalen en preventie:

Het krijgen van inzicht op veiligheid start met vroegtijdig signaleren. Dat begint b'lj onze jeugdprofessionals.

Samen met onze ketenpartners en professionals maken we afspraken over herkennen en signaleren van

onveilige situaties. Hoe gaan we om met deze signalen, welke actie wordt door wie ondernomen en wat

kunnen professionals van elkaar verwachten in werkafspraken. Het implementeren van de verbeterde

meldcode met afwegingskader en het landelijk actieplan 'Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk

geweld en kindermishandeling' dienen hiervoor als input.



2. Jeugdigen beter beschermen:
Doel is dat jeugdigen in een veilig en gezond opgroei- en opvoedklimaat optimaalontwikkelen. Realisatie
hiervan gebeurt onder andere door het bieden van meer continulteit in de ondersteuning van gezinnen met
problemen ten aanzien van de veiligheid in de opvoeding. Deze continuiteit realiseren we door een andere
intensievere samenwerking tussen alle betrokken professionals in een nieuw te vormen veiligheidsteam en
voldoende expertise binnen de lokale toegangen beschikbaar te hebben op het gebied van veiligheid.

3. Duurzaam herstel; borgen van veiligheid:
Om onveilige situaties voor de jeugdige in de toekomst te voorkomen is het opheffen van de risico,s en
ontwikkelingsbedreigingen van essentieel belang. Alleen zo kan worden gewerkt aan een duurzaam herstel.
Belangrijk onderdeel in deze programmalijn is de aanpak van complexe of problematische scheidingsituaties
Om dit te bereiken is resultaatgerichte samenwerking door professionals rondom de jeugdige en hãt gezin
noodzakelijk. De jeugdige en het gezin maken met de professionals en het sociaal netwerk afspraken.in het
integrale (gezins)plan komen concrete toetsbare doelen die betrekking hebben op de veiligheid, op het
herstel van trauma en het herstel van het dagelijks functioneren. Het veiligheidsteam is verantwoordelijk
voor het tot stand komen van dit plan en houden toezicht op het realiseren van de doelen.

4. Crisis

Waar mogelijk moet een crisis voorkomen worden, uitgangspunt is dat een crisis thuis wordt opgelost. Daar
waar toch een crisis ontstaat, kan dit ook het moment z'¡'n om een verandering of doorbraak te creëren.
Door vanaf de eerste crisisinterventie meteen aandacht te hebben voor datgene wat de crisis veroorzaakt b.¡
de jeugdige en het gezin, dan welwat de in stand houdende factoren zijn, biedt dit de mogelijkheid om de
juiste zorg in te zetten. Tijdens de crisis wordt - indien nodig - gewerkt aan een snelle toeleiding naar
reguliere zorg, dan wel aan de motivatie om de in stand houdende factoren op te heffen. Dat vergt
intensieve inzet, een systematische benadering en oog voor alle levensgebieden. Tevens valt onder dit
programma het project voor een integraal crisis meldpunt.

Progrommomanoger
we hebben ervoor gekozen om per 2Ol-9 een programmamanager aan te stellen voor de periode van één
jaar met mogelijkheid tot verlenging met nog een jaar. De programmamanager is verantwoordelijk voor het
behalen van de resultaten en ontwikkelingen die benoemd zi1'n in de strategie en de voortgang van de
resultaten van de vier programmalijnen te bewaken.

Middelen
De middelen vanuit hettransformatiefonds jeugd die door het Rijk beschikbaarzijngesteld aan de regio
wBW, €2 mln, worden volledig aangewend voor de uitvoering van de strategie veiligheio binnen de
verschillende programma's.

Consequenties
Uitvoering van de strategie veiligheid betekent ook een kwalitatieve impuls voor de lokale toegang. Deze
impuls is voor een groot deel gericht op kennis en expertise op het gebied van veiligheid bij jeugd. Hiermee
wordt het mogelijk eerder preventief in te grijpen. Hierdoor vergroten we de regie die we zelf hebben op
de veiligheidsketen en zal er een besparing ontstaan op de (kostbare) maatregelen in het gedwongen
kader.

Communicatie
De strategie veiligheid wordt uitvoerig gedeeld met onze lokale toegangen en partners in de jeugdketen.
De partners worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een symposium waarin de strategie veiligheid
wordt doorleefd.

Vervolg(procedure)
Graag bieden wij u als raad ook de gelegenheid om uitgebreid kennis te nemen van deze strategie. Wij
stellen u voor om indien gewenst een raadsinformatieavond rondom dit thema te organiseren.
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Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roose â1,
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