Bijlage 1

Schets regievoering

Ons college voert regie op een goede samenwerking met en tussen onze partners in de Jeugdzorg. Wij hebben
hiervoor afspraken gemaakt met onze partners. Het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Sociaal
domein1 is leidend voor de inhoud van onze regievoering.
Regionale en bovenregionale samenwerking bij regievoering
Wij hebben afspraken gemaakt via de samenwerking in de Regio Gooi en Vechtstreek (verlengd lokaal
bestuur) voor de samenwerking met onze partners bij vrijwillige individuele jeugdhulp en in het gedwongen
kader. We voeren regie op de samenwerking met de aanbieders van ingekochte Jeugdzorg via de Regio.
Inkoop en contractbeheer en het accounthouderschap zijn bij de Regio belegd. De toelatingsdocumenten voor
de ingekochte Jeugdzorg zijn basis voor deze regievoering. Deze documenten sluiten aan bij de visie en de
beleidsdoelen uit het beleidsplan Sociaal Domein zoals vastgesteld door de gemeenteraad Gooise Meren.
Twee voorbeelden van samenwerkingsafspraken.
 Samenwerkingsafspraken tussen de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken en
de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek in het kader van de Jeugdwet. Momenteel werken we aan
actualisatie in regioverband.
 Samenwerkingsprotocol Jeugdhulp in het gedwongen kader. Dit is een protocol voor de wijze van
samenwerken tussen de gemeenten (Veilig Thuis en de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties), de Raad
voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen.
Bovenregionaal wordt samengewerkt met Noord Holland op de volgende thema’s:
 omvorming Jeugdzorg Plus (gesloten Verblijf);
 bovenregionaal Expertise Netwerk Noord Holland;
 bovenregionale governance jeugdbescherming.
Gesubsidieerde instellingen
Wij voeren regie via:
 focusgesprekken 2x per jaar met het management van Versa Welzijn en gebiedsgerichte teams over
resultaten en bijsturing;
 het Netwerkoverleg Jeugd. Dit netwerk heeft ongeveer 5 keer per jaar een gezamenlijke sessie samen
met professionals van de partners in de Jeugdzorg uit de basisinfrastructuur/het voorveld. O.a. Versa
Welzijn, STAD, Jeugd & Gezin, MEE, Regionaal Bureau Leerlingzaken, Maatjesproject, JOGG,
jeugdpolitie en jeugdconsulenten van de gemeente en gemeentelijke beleidsadviseurs jeugd en
onderwijs. Incidenteel, afhankelijk van de onderwerpen, zijn ook aanwezig professionals van bv. Veilig
Thuis.
 Met de organisaties die gefinancierd worden uit het Innovatiefonds Sociaal Domein worden de pilots c.q.
projecten geëvalueerd. In sommige gevallen volgde structurele financiering na positieve evaluatie.
Regievoering op leren en verbeteren
 Via de samenwerking in de Regio Gooi en Vechtstreek. Zoals benoemd in de Overview op blz. 6. En via het
Regionaal Leerhuis2. Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met
en van elkaar te leren.
 Lokaal via het Netwerkoverleg Jeugd . In dit Netwerkoverleg Jeugd bespreken wij wat goed gaat en wat
beter kan.
 In onze eigen uitvoeringsorganisatie Sociaal domein. O. a met casusbesprekingen en intervisie Zie ook als
voorbeeld het eerder genoemde ‘Verbeterplan Versterkte procesregie, Eigenaarschap en gezamenlijke
verantwoordelijkheid’.
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Zie het geactualiseerd Beleidsplan Sociaal Domein ‘Blijven bouwen aan een krachtige samenleving’
gemeente Gooise Meren 2021- 2025.
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https://www.regiogv.nl/over-ons/regionaal-leerhuis/

Regievoering op casusniveau
De jeugdconsulenten van de gemeente Gooise Meren hanteren een stoplichtmodel. De zwaarte van de
problematiek van de jeugdige bepaalt de zwaarte van de regievoering door de gemeente. Bij rood is sprake
van complexe domein overschrijdende problematiek op meerdere leefgebieden en terreinen. De
jeugdconsulent voert dan versterkte procesregie (drang). Bij oranje is sprake van complexe problematiek op
meerdere leefgebieden en terreinen. De jeugdconsulent voert dan procesregie. Bij groen is sprake van een
enkelvoudige jeugdvraag, niet complex en met inzet van jeugdhulp kan verergering van problemen eenvoudig
worden voorkomen. Dan voert de inwoner zelf de procesregie. De zelfredzaamheid is daar dan nl. voldoende
groot voor. De aanbieder voert bij rood, oranje en groen casusregie.
Conform de Werkinstructie Versterkte Procesregie van oktober 2021, versie 4, is bij rood en oranje op divers
momenten sprake van een integrale beoordeling door de jeugdconsulent of de juiste zorg op het juiste
moment is ingezet. Ook wordt er een toets gedaan of de effectiviteit van inzet in het geval van meerdere
betrokken partijen, goed is afgestemd op elkaar en of de inzet heeft geleid tot het oplossen en of afschalen
van het probleem.

