
• Signalering en informatie & advies

• Integrale hulp en ondersteuning aan 
 gezinnen/jeugdigen op alle levensdomeinen

• Casemanagement bij multiproblematiek

• Ondersteuning en advies aan basisvoor-
 zieningen (b.v. onderwijs, kinderopvang)

• Toeleiding naar andere voorzieningen

• Toegang tot Jeugdhulp, tot 18 jaar. 
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langere trajecten 20%top 3 aanmeldingen

1
2 3102

168

56
cliënten

onderwijs huisarts

Jaarrapportage 2015 wijkteams Jeugd-CJG Tiel

Gezin
Plan

Casemanager

aanmeldingen

trajecten

vragen

667

1450

851
De wijkteams Jeugd werken 
integraal op alle levensdomeinen.

Meer zelf afhandelen, minder doorverwijzingen 70%

multi problem trajecten 40%
Passewaaij 46%

Tiel-Oost 59%

Tiel-Noord 21%

Tiel-West 38%

Passewaaij 27%

Tiel-West 29%

Tiel-Oost 19%

Tiel-Noord 25%

nieuwe aanmeldingen

ZIN (zorg in natura) 567

PGB (persoonsgebonden budget)66

herindicaties
633

3 bezwaren  Allemaal ingetrokken.

1 klacht over een indicatiestelling bij een 
zorgaanbieder zonder contract. Dit is opgelost.

• Vaste contactpersonen uit wijkteams 
 gekoppeld aan scholen
• Samenwerkingsafspraken over routes 
 Jeugdhulp met huis- en jeugdartsen
• Goede samenwerking met SAVE-team
 • meer vrijwillige hulp- en drangtrajecten 
  bij veiligheidsvragen

 • minder en kortere dwang/onder toezicht 
  stellingen (OTS)

• Jeugdloket bij gemeente voor herindicaties 
 en beschikkingen
• Gezamenlijk Privacyprotocol 

hulpverleners per gezin
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70%
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1%
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9%
2

20%

Bij            van de gezinnen is alleen de 
jeugd- en gezinswerker betrokken

70%

Resultaten 2015

Eerstelijns zorg en welzijn 112

Netwerk, vrijwilligers, fondsen 170Cliënttevredenheid

op een schaal van 1 tot 5

4,5

Eerstelijns GGZ (EED, psycholoog) 61

Tweedelijns zorg, specialisten 145

Veiligheid (SAVE, Veilig Thuis, 
Jeugdbescherming, RvdK) 33

Er is in 2015 alleen geregis-
treerd als het netwerk of de 
vrijwilligers een onderdeel 
van het hulpverleningsproces 
zijn. 

Het betrekken van het eigen 
netwerk is uitgangspunt 
bij elk traject en behoort 
tot de standaard werkwijze,
maar is niet bij alle vragen 
nodig of gewenst.

verwijzingen
521

 Wat gaat er goed

• Lagere kostprijs wijkteams
• Bundeling van professionals en taken
• Hoog opgeleid, brede deskundigheid en 
 expertise 
• Deskundig en geschoold op veiligheid
• Dichtbij: thuis, op school, in de buurt
• Samen met gezin, netwerk en vrijwilligers
• Wijken in kaart gebracht
• Scholing en expertise afgestemd op wijken
• Van losse producten naar integrale trajecten
• Signalering van multi problematiek:
  gezinnen starten meestal met een 
  enkelvoudige vraag en als het ver-
  trouwen groeit volgen meerdere vragen

• Wijkteams handelen veel zelf af
 •  gezin/jeugdige hoeft maar één keer 
  haar/zijn verhaal te vertellen

 •  minder hulpverleners in gezinnen

 •  minder afstemming en overlegtijd nodig

 •  verschuiving van zware specialistische 
  naar lichte zorg in wijkteams

 •  minder verwijzingen naar 
  specialistische zorg

Doel
Betere zorg met minder kosten door: 
 een lagere kostprijs, 
 een efficiëntere organisatie,
 een andere werkwijze.

ZIN (zorg in natura) 64

PGB (persoonsgebonden budget)87

vervolgindicaties voor 2016
151


