 roeibeweging voor
G
onze Drentse jeugd
Hoe Envedder daaraan bijdraagt
Elk kind in Drenthe heeft recht op een gewoon leven
waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Dat is
niet voor elk kind vanzelfsprekend, maar dat is wel het
doel dat we met de transformatiebeweging jeugd in
Drenthe nastreven. Het is onze gezamenlijke taak om
te zorgen voor een positief opgroei- en opvoedklimaat
voor onze Drentse kinderen. Dat doen we daar waar de
kinderen zijn: thuis, op school of in hun vrije tijd bij sportof culturele activiteiten. Dit zijn de plekken waar de
jongeren leven, hun talenten ontwikkelen en opgroeien.
Dit zijn dus ook de plekken om alert te zijn als het even
niet zo goed gaat. Hierbinnen hebben we allemaal deze
signalerende functie. Als er meer nodig is, dan zijn onze
welzijns- en zorgprofessionals er om de benodigde
extra ondersteuning te bieden. Elke dag werken vele
professionals aan deze groeibeweging. Het is een
proces waarin we als scholen, opvoeders, vrijwilligers en
professionals samen elke dag een stap zetten.
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Waarom Envedder?
Envedder vertegenwoordigt alle initiatieven
en activiteiten in Drenthe die bijdragen aan de
transformatiebeweging jeugd. Deze beweging wordt
aangejaagd en georganiseerd door de Jeugdhulpregio
Drenthe (JHRD) en het Bestuurlijk Transformatie
Akkoord (BTA), waar de 12 Drentse gemeenten en 5
grootste zorgaanbieders uit Drenthe bij aangesloten
zijn. Zij hebben dezelfde missie: elk kind een ‘gewoon’
leven bieden, waarin het gezond en kansrijk kan
opgroeien. Envedder wil deze groeibeweging versnellen
door professionals te faciliteren met projecten,
informatie, inspiratie en bijeenkomsten. Zo brengen we
de professionals verder. En zij onze jeugd.
Iedereen, van gezinshuis tot zorgaanbieder, kan een
steentje bijdragen aan deze groeibeweging. Samen
zijn we Envedder, de groeibeweging voor onze Drentse
jeugd!

Landelijk actieprogramma
‘Zorg voor de Jeugd’
6 doelen
1.

B
 etere toegang tot jeugdhulp voor
kinderen en gezinnen

2.

M
 eer kinderen zo thuis mogelijk laten
opgroeien

3.

A
 lle kinderen de kans geven zich zo
goed mogelijk te ontwikkelen

4.

K
 wetsbare jongeren beter helpen
zelfstandig te worden

 J ongeren beter beschermen als hun
ontwikkeling gevaar loopt

5.

De effecten
De doelen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor
de Jeugd dragen bij aan de gewenste effecten van
Envedder. Alle informatie en inspiratie die we delen
vallen onder één of meer van deze effecten. Zodat we
direct weten waar we het voor doen.

6.

Investeren

in vakmanschap

Betere toegang tot jeugdhulp voor
kinderen en gezinnen

Jongeren beter beschermen als hun
ontwikkeling gevaar loopt

Kwetsbare kinderen hebben er recht op zo snel en
zo goed mogelijk geholpen te worden. In de praktijk
vinden kinderen en gezinnen vaak lastig hun weg in
de jeugdhulp. In Drenthe werken we aan een betere
toegang tot jeugdhulp met het project ‘Zorgmakelaar’
en de beweging ‘Van Stepped Care naar Matched Care’.

Wanneer de ontwikkeling van een kind gevaar
loopt, willen we betere bescherming kunnen
bieden. Professionals moeten daarom middelen en
mogelijkheden krijgen om sneller en effectiever te
kunnen handelen.

De pilot Zorgmakelaar (JHRD) helpt om de
samenwerking tussen de gemeenten en de
Gecertificeerde Instellingen te verbeteren.
Dit moet bijdragen aan het terugdringen van gesloten
plaatsingen en wachtlijsten, ervoor zorgen dat
jeugdbeschermers voldoende tijd hebben voor de
kinderen en het moet leiden tot het beter benutten
van het huidige jeugdhulpaanbod.
Met de beweging Van Stepped Care naar Matched
Care (BTA) willen we voorkomen dat kinderen
doorgeplaatst moeten worden (Stepped Care) en
er juist voor zorgen dat kinderen direct de juiste en
passende jeugdhulp krijgen (Matched Care). Met deze
beweging wordt de ondersteuning beter afgestemd
op de kenmerken van het kind en de context waarin
hij/zij opgroeit.

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten
opgroeien
We willen meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien,
omdat elk kind recht heeft op een liefdevolle en stabiele
omgeving om in op te groeien. In Drenthe werken we aan
het doel van zo thuis mogelijk opgroeien met het project
‘Kleinschalige Woonvoorzieningen’.
Met het project Kleinschalige Woonvoorzieningen
(JHRD) willen we ervoor zorgen dat kinderen die niet
meer thuis kunnen wonen zo thuis mogelijk kunnen
opgroeien in kleinschalige woonvoorzieningen.
We willen dat voor zoveel mogelijk kinderen
realiseren.

Alle kinderen de kans geven zich zo goed
mogelijk te ontwikkelen
Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben,
moeten onderwijs kunnen volgen. Door onderwijs en
zorg beter te combineren willen we deze kinderen meer
kansen geven zich te ontwikkelen.

Kwetsbare jongeren betere helpen
zelfstandig te worden
Veel jongeren uit de jeugdzorg hebben na hun 18e nog
ondersteuning nodig. Door toekomstgericht te werken
willen we deze jongeren helpen naar een volwassen
leven.

Investeren in vakmanschap
Professionals willen elke dag beter worden in hun vak en
in de hulp aan kinderen. In Drenthe dragen we hieraan
bij met het project ‘Drentse Jeugdacademie’ en de
beweging ‘Van Regeldruk naar Waarden Toekennen’.
In het project de Drentse Jeugdacademie (JHRD)
wordt kennis van generalisten, specialisten en
ervaringsdeskundigen bij elkaar gebracht en gedeeld.
Dit draagt bij aan het versterken van het gewone
leven en een bestendige jeugdhulpverlening voor
kinderen en jongeren in Drenthe.
De beweging Van Regeldruk naar Waarden
Toekennen (BTA) werkt aan het verminderen van de
administratieve lastendruk waar jeugdprofessionals
mee te maken hebben. Minder administratieve druk
levert de jeugdprofessionals meer tijd op voor het
werken met de jongeren.
Via onze website www.envedder.nl, digitale nieuwsbrief
en de sociale media delen we de actuele status van
de projecten en bewegingen die worden geïnitieerd
vanuit de Jeugdhulpregio Drenthe en het Bestuurlijk
Transformatie Akkoord. En we delen informatie
en inspiratie vanuit de 12 Drentse gemeenten,
zorgaanbieders en andere organisaties die bijdragen
aan de groeibeweging voor onze Drentse jeugd.

Wie is Envedder?
Van gezinshuis tot zorgaanbieder, iedereen die een
steentje bijdraagt aan de groeibeweging kan zich
aansluiten bij Envedder. Op onze website, digitale
nieuwsbrief, sociale media en tijdens bijeenkomsten
kunnen we jouw initiatief of project meer bekendheid
geven. Of wordt zelf geïnspireerd door een initiatief uit
de buurt! Zo helpen we elkaar verder.

Meer weten?
Wil je meer weten of heb je vragen? Of wil je de
nieuwsbrief van Envedder ontvangen? Stuur dan
een e-mail naar info@envedder.nl

