Een praktische
aanpak met focus op preventie, een
sterke toegang, monitoring en nauwe samenwerking
tussen professionals zorgen ervoor dat het jeugdbeleid in Deventer werkt.

WAAROM WERKT HET?
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
In 2010 is het toenmalige Centrum voor
Jeugd en Gezin in Deventer opgericht
als netwerkorganisatie van ongeveer
18 partijen uit het “normale leven”
(onderwijs, welzijn, zorg, gemeente).
Wat maakt het sterk? Alle partijen uit
het CJG hebben samen nagedacht over
hoe de jeugdketen gevormd wordt. Men
kent elkaar, waardoor samenwerken
soepel verloopt en uitdagingen worden
aangepakt.

»

VROEG BEGONNEN
Met geld van de provincie Overijssel
konden wij al vroeg investeren in pilots
met gezinscoaches. Per 1 januari 2015
zijn zij de gemeentelijke toegang tot
jeugdhulp geworden. Sinds 1 januari
2020 gaan zij verder onder de naam
Team Toegang Jeugd Deventer.

»

PRAKTISCHE WERKWIJZE
We willen het normale leven versterken.
Dat is het motto. Waar gaat het niet
goed? Daar gaan we mee aan de slag.
Elkaar kennen en het gesprek aangaan,
daar gaat het om.

»

GOEDE SAMENWERKING
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn
de lijnen kort. We hebben een team
mensen dat al sinds lange tijd verbonden
is aan jeugd en onderwijs en een groot
extern netwerk binnen de gemeente
heeft.

»

METEN = WETEN
We monitoren alles scherp. We halen
veel waardevolle informatie uit de
onderzoeken van onze afdeling Kennis
en Verkenning. Als uit de monitor een
ontwikkeling blijkt, bespreken wij dat
gelijk met de partners uit het onderwijs,
de jeugdgezondheidszorg, welzijn of
jeugdhulpaanbieders. Zo kunnen we
snel actie ondernemen.

»

WE ZITTEN ER BOVENOP
Er is veel en nauw contact met alle partners.
Als we bijzondere ontwikkelingen zien
bij een jeugdhulpaanbieder, welzijn of
»

»

DEVENTER IN CIJFERS
Deventer is een gemeente met
100.000 inwoners. Een stad met een
groot landelijk gebied en verschillende
dorpen. Deventer is van oorsprong
een arbeidersstad met een relatief
grote groep inwoners met een lage
sociaaleconomische status.
Wie kent nog het begrip Vogelaarwijk?
De Rivierenwijk in Deventer was
er één en is inmiddels helemaal
geherstructureerd.
In 2019 hadden wij 19.957 jongeren
in de leeftijd van 0-17 jaar en 26.156
in de leeftijd van 0-22 jaar.
De afgelopen jaren ontvingen
circa 2.300 jeugdigen per jaar
een vorm van jeugdhulp.
Uit onze monitorgegevens blijkt dat
dit in de meeste gevallen gaat om
relatief kortdurende trajecten.
Deventer heeft vrijwel alle
voorzieningen binnen de gemeentegrenzen en is precies groot genoeg dat
iedereen in het veld elkaar kent.

VAN WIEG NAAR WERK
» onderwijs, krijgt de beleidsmedewerker
gelijk een signaal en gaat het gesprek
aan. Dit geldt andersom ook.
SAMENWERKING MET
ONDERWIJS
We zetten nadrukkelijk in op de samenwerking met het onderwijs. We hebben
aandacht voor de doorgaande lijn en de
warme overdracht op belangrijke schakelmomenten tussen primair, middelbaar en
voortgezet beroepsonderwijs.

»

JEUGDCONSULENTEN BIJ
HUISARTSEN
Meerdere huisartsen in Deventer
hebben een dagdeel in de week
een jeugdconsulent over de vloer.
Hiermee ontlasten we huisartsen.
Jeugdconsulenten hebben ruim de
tijd voor een intake, kunnen zelf lichte
ondersteuning bieden en voorkomen
hiermee dat kinderen met lichte
problematiek doorgestuurd worden
naar de GGZ waar al wachtlijsten zijn.

Grondslag voor het jeugdbeleid in Deventer
is de visie ‘Van wieg naar werk’ uit 2010.
Die lijn is de afgelopen jaren, ook tijdens de
transitie jeugdzorg, doorgezet. Inmiddels
hebben we de vijfde versie van de visie.

»

De belangrijkste elementen:
Opgroeien in Deventer is leuk;

°

°

°

Iedere jongere een startkwalificatie.
Onderwijs zit dus heel expliciet in de
visie op jeugd. Als je jezelf kan redden
en een inkomen kan verdienen, dan heb
je een goede kans in de maatschappij;
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken
voor het opvoeden en opgroeien van
kinderen;

°
°

Inzetten op preventie;
Hulp nodig: snel regelen. Deventer
heeft nadrukkelijk gestuurd op goede
samenwerking in de keten, een netwerk
van partijen die elkaar allemaal
kennen.

We kennen in Deventer
een sterke focus op preventie

HOE ZIET DE KETEN IN HET JEUGDBELEID ERUIT?

Wethouder Frits Rorink:
“Ik geloof in de samenwerking die we in Deventer met partijen hebben opgezet. Het zijn organisaties en mensen
die met beide benen in de praktijk staan. Zij weten de aansluiting bij de jongeren te vinden.”

PREVENTIE
We kennen in Deventer een sterke focus op preventie. De gemeente wil dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien, hun talenten ontwikkelen en
meedoen in de maatschappij. Dit begint bij de ouders en de jeugdigen zelf, daar ligt de primaire verantwoordelijkheid. De omgeving (familie,
vrienden en buren), maar ook de school, (sport)verenigingen en buurtcentra kunnen hierin ondersteunen. Bovendien werkt de gemeente samen
met onder meer welzijnswerkers, pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen van onder andere het consultatiebureau.

PREVENTIE ‘HET NORMALE LEVEN VERSTERKEN’

“

Preventie is voor ons een belangrijke. Zo hebben we in sommige wijken meer aandacht voor jeugd.
Bij speeltuin de Driehoek bijvoorbeeld, waar veel kinderen komen die extra aandacht kunnen gebruiken.
De vrijwilligers van deze speeltuinvereniging en de kinderen die er komen, worden door mensen uit de jeugdhulp
geholpen. Dit gebeurt zonder indicatie. Dit is een vorm van selectieve preventie. Ook bij de zogenoemde
Huiskamers doen we dat zo. Er wordt fruit aangeboden na school en samen met ouders kunnen de kinderen koken.
Vrijwilligers krijgen handvatten aangeboden in het omgaan met deze kinderen. Heel laagdrempelig.
Janine Duiven – coördinator Team Toegang Jeugd bij de gemeente Deventer

”
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Centrum voor Jeugd en Gezin
In Deventer is in 2010 het toenmalige Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) bewust als een
netwerkorganisatie opgezet.
Met ongeveer 18 partijen: preventie, onderwijs,
welzijn, zorg en gemeente. Kernpunt van deze
netwerkorganisatie is samenwerken in de
jeugdketen. Van verloskundigen, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg, tot scholen, kinderwerk en
jongerenwerk. Samen werken zij aan preventie en
een veilig, leuk en gezond opgroeien in Deventer.
Vanaf 2016 is het CJG teruggebracht tot de kern rond
preventie, onderwijs, welzijn en de GGD. Vanaf 2020
wordt de naam CJG niet meer gebruikt en spreken
we van partijen uit ‘het normale leven’.
Veel algemeen beschikbare voorzieningen
Er zijn in de gemeente veel algemeen beschikbare
voorzieningen aanwezig. We proberen hiermee zo
veel mogelijk te voorkomen dat jeugdigen in de
jeugdhulp terechtkomen. Hierbij kan gedacht worden
aan het consultatiebureau, GGD op school, kinder- en
jongerenwerk.

Toegangsmedewerkers jeugd
De toegangsmedewerkers jeugd werken in opdracht
van de gemeente Deventer. Zij zijn afkomstig van en
brengen expertise mee uit de volgende organisaties:
MEE – ondersteuning voor mensen met een
beperking
Carinova - persoonlijke zorg aan huis, woonzorg en
Wmo-diensten
De Kern – maatschappelijke dienstverlening
Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) - organisatie
op het gebied van jeugdbescherming en
jeugdreclassering

TOEGANG
De gemeentelijke toegang tot jeugdhulp wordt
gevormd door Team Toegang Jeugd. Het team bestaat
uit toegangsmedewerkers jeugd, gespecialiseerd
ambulant werkers (gesp’ers), jeugdconsulenten en
jeugdhulpverleners onderwijs.

Toegangsmedewerkers kunnen goed inschatten
wat de jeugdige en/of zijn ouders nodig hebben.
Zij hebben kennis van het lokale veld en kijken van
welke voorzieningen gebruik gemaakt kan worden.
Waar nodig stemt de toegangsmedewerker af met de
jeugdhulpaanbieder voor de inzet van jeugdhulp.

°
°
°
°

“

Onze coördinator Team Toegang Jeugd is een doorgewinterde jeugdzorgwerker.
Zij weet precies hoe het werkt in de sector en daar hebben wij op veel manieren
profijt van. Zij signaleert ontwikkelingen snel, begrijpt de situatie van een
jeugdige, spreekt de taal van de aanbieders en levert zo een goede bijdrage aan
het jeugdbeleid.
Anke Klein Lebbink – beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Deventer

”

Gespecialiseerd ambulant werkers (gesp’ers)
Bovendien beschikt ons Team Toegang
Jeugd over twaalf gespecialiseerd ambulant
werkers (gesp’ers). Zij bieden op afroep
ondersteuning aan de toegangsmedewerkers
jeugd. De gesp’ers kunnen kortdurende
interventies plegen, zonder indicatie. Er is
veel contact met deze twaalf gesp’ers.
De gesp’ers zijn afkomstig van en brengen
expertise mee uit de volgende organisaties:
Tactus - verslavingszorg
Jeugd GGZ Dimence - geestelijke
gezondheidszorg
Accare - hulp bij opvoeden en
opgroeien
Ambiq - Behandeling en begeleiding
van kinderen en (jong)volwassenen met
een licht verstandelijke beperking
Pactum - jeugd- en opvoedhulp

°
°
°
°
°

Jeugdconsulenten
Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist
kan jeugdigen ook doorverwijzen voor
jeugdhulp. De gemeente werkt intensief
samen met huisartsen door de inzet van
jeugdconsulenten. Jeugdconsulenten
hebben ruim de tijd voor een intake,
kunnen zelf lichte ondersteuning bieden
en voorkomen hiermee dat kinderen met
lichte problematiek doorgestuurd worden
naar de GGZ waar al wachtlijsten zijn.
Huisartsen geven aan dat ze door de inzet
van de jeugdconsulenten meer bekendheid
krijgen over diverse aanbieders en
ondersteuningsmogelijkheden.
Gecertificeerde instellingen
Daarnaast werkt de gemeente intensief
samen met de Gecertificeerde instellingen
(GI’s). Dit zijn Jeugdbescherming Overijssel
(JbOV), William Schrikker Groep (WSG) en

het Leger des Heils (LdH). We vinden het
belangrijk dat de jeugdhulp die ingezet
wordt zoveel mogelijk afgestemd wordt
met onze toegangsmedewerkers jeugd. Zij
hebben immers een goed beeld van wat
er in Deventer allemaal aan voorzieningen
beschikbaar is. Zo willen we ervoor zorgen
dat de jeugdhulp zo veel mogelijk in de
directe omgeving van de jeugdige plaatsvindt.
Warme overdracht sociale teams bij 18+
Wanneer een jeugdige 18 wordt, de
jeugdhulp stopt, en er nog zorg nodig is
op grond van de Wmo, participatiewet of
beschermd wonen, dan zorgen we voor
een warme overdracht naar de betreffende
gemeentelijke toegang. Daarnaast werken
we samen vanuit het uitgangspunt
‘1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon’
wanneer er sprake is van meervoudige
problematiek. Er is veel contact met
de sociale teams, het jongerenloket en
Deventer Werktalent.
MAATWERK
Mochten jeugdigen (of ouders) toch
geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben, dan
bieden we dit het liefst zo dicht mogelijk
bij huis en zo lang als nodig is (op- en
afschalen). De gemeente heeft hiervoor
samen met tien andere gemeenten in de
regio IJsselland bij ruim 190 aanbieders
jeugdhulp ingekocht.
ONZE FOCUS
Natuurlijk loopt niet alles op rolletjes
in Deventer. Er valt nog van alles te
verbeteren. We werken hard door aan de
transformatie. De focus ligt op preventie,
maatwerk voor kwetsbare kinderen en een

nog betere samenwerking tussen onderwijs
en jeugdhulp. Waar gaan we mee bezig?
– Om de GGZ-wachtlijsten te ontlasten
willen we meer zaken in het
preventieve veld aanbieden. Zo kan
lichte problematiek snel worden
opgepakt en ‘verstoppen’ deze lichte
gevallen niet de toegang tot de GGZ.
– We breiden voorzieningen die effectief
zijn uit naar andere wijken, zoals de
initiatieven van de Driehoek en de
Huiskamer.
– Ook gaan we voorlichting geven aan
jongeren om de overgang van 18- naar
18+ te versoepelen.
– De relatie tussen onderwijs en
jeugdhulp wordt verder verstevigd.
Op de Panta rhei, een basisschool voor
speciaal onderwijs, zijn twee ‘meesters’
uit de jeugdhulp. Zij helpen de kinderen
die dat nodig hebben en ondersteunen
leerkrachten. Voorkomen wordt dat
kinderen van school weg moeten naar
een andere school verder weg. We
willen meer jeugdhulp meesters op
scholen zoals bij de Panta rhei.
– We gaan door met het initiatieven die
schooluitval zoveel mogelijk voorkomen.
Zoals de ‘tussenvoorziening’, waarbij
jongeren die het niet volhouden op
school, die dreigen uit te vallen, even
een paar maanden er tussenuit kunnen
en naar een aparte plek kunnen. Hier
krijgen ze (jeugd)hulp en ondersteuning
en kan gekeken worden hoe ze weer
terug kunnen naar school. Dit om
te voorkomen dat ze echt uitvallen.
De tussenvoorziening is er zowel
voor het PO (klassenhuis) als het
VO (tussenvoorziening).

Jeugdbeleid in Deventer werkt
MEER WETEN?
Wil je meer weten over ons jeugdbeleid in Deventer?
Neem contact op met beleidsadviseur Anke Klein Lebbink (a.klein.lebbink@deventer.nl) of
Elvira Nijboer (elm.nijboer@deventer.nl).

