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Verbinding onderwijs - jeugdhulp

Vermindering instroom jeugdzorg+

Door het RKJ IJsselland zijn 2 producten opgeleverd
waarbij het thema ‘Normaliseren’ op verschillende
manieren wordt belicht:
→ Pilot Angst en Depressie (VO school Hardenberg)
→ Film over de-medicaliseren en normaliseren

Op 16 november jl. was er een Netwerk
Samen Leren & Ontwikkelen georganiseerd
om aan de slag te gaan met het plan van
aanpak voor het verminderen van de
instroom in de JeugdzorgPlus (JZ+).
Samen met een afvaardiging vanuit de JZ+,
reguliere aanbieders J&O, LVB en GGZ, de
GI’s, RvdK en gemeenten (toegang en
beleid) is nagedacht over hoe we kunnen
voorkomen dat jongeren opgenomen
worden in een JZ+ instelling buiten onze
regio. Het plan bevat de volgende
onderdelen:
→ Dossieronderzoek van de 30 jongeren
die in 2020 zijn ingestroomd in de JZ+
en 5 casuskraaksessies met jongeren,
ouders en alle betrokken partners.
→ Inzetten op ‘vertragen en verdragen’.
→ Haalbaarheidsstudie geïntegreerde zorg.

Bert Wienen, lector aan de Hogeschool Windesheim
en lid van het projectteam van het RKJ Ijsselland,
heeft laatst de tiende Mulock Houwer lezing gehouden
met als titel ‘Nieuw kinderrecht: het recht om te
falen’. In het kader van normaliseren zeker de moeite
waard om kennis van te nemen.

Van ZZ naar GG
In de regio is enthousiast gestart met de training
van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
(van ZZ naar GG). Hierbij is er ruimte voor
gemeenten om zowel intern als extern verschillende
samenwerkingspartners voor de training uit te
nodigen. Zo sluit bij Deventer o.a. leerplicht en
RMC aan. De ervaringen worden vervolgens
gedeeld in de regio. Steenwijkerland geeft aan: “De
training is helpend om ons na te laten denken over:
Ben ik bezig om verergering van ziekte te
voorkomen of focus ik op wat kan bijdragen aan
gezond gedrag? Het is heel waardevol om met
zoveel partners in dit proces te stappen om zo te
ontdekken wat we anders kunnen doen om de
transformatie te realiseren. Een mooie stap in het
transformatieproces!”.

Expertisenetwerk Jeugd Overijssel
Vanaf 1 januari 2022 valt het Expertisenetwerk
Jeugd Overijssel onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente Enschede. Heb je een aanmelding voor
het RET, stuur deze dan naar
ret@expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl. Het oude
e-mailadres komt per 1 januari 2022 te vervallen.
Er is ook een nieuw aanmeldformulier. Alle informatie
over het RET is hier te vinden.

Op deze manier dragen we vanuit
IJsselland bij aan de ambitie die is
geformuleerd voor het verminderen van de
instroom in de JZ+, zoals vastgelegd in
bovenregionale afspraken.

Spoedhulp IJsselland / Integrale
crisisroute
Spoedhulp IJsselland krijgt een vervolg.
De afgelopen maanden hebben aanbieders
van zowel lvb, J&O als GGZ, GI’s, Veilig
Thuis en gemeenten gezamenlijk
nagedacht over een integrale crisisroute.
Het plan van aanpak ligt klaar om volgend
jaar geïmplementeerd te worden.

Netwerk Samen Leren &
Ontwikkelen
Onderwerp 15 december 2021: brede
uitvraag aan de voorkant. In de volgende
galerij hierover een terugkoppeling!

