Jeugdhulp Regio Drenthe
Een veldonderzoek naar jongeren met verblijf in de regio
Aantal jongeren 2019 Drenthe:

Aantal plekken 2019 Regio Noord:

• 1605 jongeren met verblijf

• Van 95 naar 55 bedden

• 36 aanmeldingen jeugdzorg+

• Gesloten plaatsen: Elker, Woodbrookers

• Agressie komt vaakst voor

• Vaak geen passende plek

• Vaak ook (i.c.m.) verslaving

• Vaker crisisplaatsing

Eerste 3 kwartalen 2020
•

Eindrapportage

23 aanmeldingen jeugdzorg+

Vormen jeugdzorg

Jongeren met jeugdzorg in de regio

Jeugdzorg

Jeugdzorg met
verblijf

% Jeugdzorg met
verblijf

2015

13 070

1080

8,6%

2016

12 490

1165

9,6%

2017

14 140

1500

10,8%

2018

14 405

1645

11,6%

2019

14 330

1605

11,2%

Jaar

Problematiek bij gesloten plaatsing

De Regio

Sterke punten
• Samenwerking jeugdhulpaanbieders en
gemeenten

• Expertteams betrokken bij complexe casussen

• Rijk aan nieuwe en bestaande initiatieven
• Creëren van plekken voor langdurig verblijf
voor complexe problematiek

• Ruimte voor ontwikkelen van nieuwe initiatieven bij verschillende gemeenten, bijv.
Jeugd POH

• Meer ruimte voor vraaggericht werken
door meer mogelijkheden inkoopbudgetten (=wel complexer)

Knelpunten
•
•
•
•
•

Onvoldoende inzicht in cijfers
Onvoldoende overzicht van initiatieven
Onvoldoende inzicht in beschikbare plekken
Veelal nog aanbodgericht
Gestapelde problematiek—
gezinsproblematiek + intergenerationeel

• Onvoldoende passende plekken
• Doorplaatsen: ‘schotten’ tussen instellingen—
specialismen

• Meer intensieve zorg komt pas laat op gang
als problemen complex zijn

• Ontbreken van integrale zorg bij complexe
casussen

• Wachtlijsten jeugdhulp met verblijf m.n. complexe problematiek (maar ook open plekken in
bv. gezinshuizen)

Aanbevelingen
• Overzicht en inzicht: platform waar
informatie verzameld en beheerd wordt,
o.a. inzicht in cijfers, overzicht initiatieven, overzicht beschikbare bedden

• Kind in context: aansluiten bij kind en
ouders—vraaggericht werken

• Ruimte om eerder meer intensieve
gezinsgerichte hulp in te zetten—oog
voor langere termijn

• Investeren in integrale hulpverlening
• Expertisecentrum i.o. kan hierin een rol
spelen

• Samenwerking jeugdhulp en onderwijs

