Product Begeleiding zonder maatregel – Preventieve jeugdbescherming
Productomschrijving
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Algemene omschrijving

Nadere toelichting

Doel(groep)
Duur

Doel en middelen

Begeleiding zonder maatregel (inclusief verlenging)
- William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
- Jeugdbescherming Brabant
- Leger des Heils
Begeleiding zonder maatregel kent geen wettelijke basis en is een
relatief nieuw product waarbij voortschrijdend inzicht wordt opgedaan.
Landelijke ontwikkelingen (best-practice, onderzoek, evaluaties e.d.) zijn
daarom belangrijk om te volgen en te relateren aan het gemeentelijk
beleid.
Dat vooropgesteld, laat begeleiding zonder maatregel zich omschrijven
als bemoeienis van een GI die bij gebrek aan een van overheidswege
opgedragen kader sterk leunt op attitude en expertise.
In contact met de cliënt is het feit dat zowel de Gecertificeerde Instelling
als de cliënt zich niet kunnen beroepen op een rechterlijke verbintenis,
voor alle betrokken professionals een belangrijk moreel kompas.
Begeleiding zonder maatregel vindt uitsluitend plaats op verzoek van
wijkteams, met instemming van de cliënt en met een beschikking van de
gemeente. De Gecertificeerde Instelling dient zich bij voorkeur te kunnen
verbinden aan de resultaten die het wijkteam met de verwijzing voor
ogen heeft. Om dat te bevorderen is de Gecertificeerde Instelling
bereikbaar voor consultatie voorafgaand aan de daadwerkelijke
indicatiestelling.
Er bestaat geen voorbehoud op de doelgroep.
Kinderen en jeugdigen van -9 maanden tot en met 17 jaar.
De duur van de begeleiding wordt in eerste instantie voor maximaal 6
maanden ingezet en kan op verzoek verlengd worden.
De begeleiding duurt voort zolang het wijkteam dit in het belang van het
kind nodig vindt, dat kan aantonen en zolang de cliënt instemt en
meewerkt.
Het doel van begeleiding zonder maatregel is gelijk aan het doel van een
OTS:
de ontwikkeling van het kind/kinderen (acuut) veilig stellen en borgen op
termijn, waarbij herstel van het ouderlijk oplossend vermogen, als ook de
sociale en familiaire binding, voorname manieren zijn om daartoe te
komen. De begeleiding richt zich op de voor dát gezin of cliëntsysteem
specifieke omstandigheden en altijd gerelateerd aan op te heffen
onveiligheid voor het (ongeboren) kind.
Gebruik wordt gemaakt van het instrumentarium dat een Gecertificeerde
Instelling ter beschikking heeft (*ontwikkelde methodieken(producten),
risico taxatie, veiligheidsplan, netwerkberaad, multidisciplinaire
overleggen e.d.)
* Die omstandigheden, bijvoorbeeld een risicovolle zwangerschap,
legitimeren differentiatie in methodiek en de inzet van specifieke kennis
en ervaring door de Gecertificeerde Instelling. Daar waar differentiatie in
dit verband leidt tot een bovengemiddelde intensiteit van inspanningen,
wordt ervan uitgegaan dat die binnen het totaal aan werkstroom wordt
gecompenseerd door casuïstiek met een laaggemiddelde intensiteit.
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Contra-indicaties /
nadere toelichting

Het samenwerkingsprotocol en het daarbij horende werkproces
‘preventief’ zijn leidend in de praktijk. Expliciet wordt hier opgemerkt dat:
o

Zorgtoewijzing

het wijkteam (en de inwoner) de duur van begeleiding zonder
maatregel bepaalt,
o het wijkteam en de GI in een tandemfunctie werken waarbij op
belangrijke momenten zo vanzelfsprekend mogelijk wordt
samengewerkt en men elkaar niet passeert, ingegeven door het
streven dat de GI slechts tijdelijk in een gezin opereert. Daar waar
het wijkteam dikwijls voor langere tijd en in breder context dan
uitsluitend de opvoedproblematiek bij een gezin betrokken is;
o de inzet van aanvullende jeugdhulp tijdens begeleiding zonder
maatregel plaatsvindt op verzoek van het wijkteam, waarbij
uiteraard de zienswijze en expertise van de GI in de motivatie een
rol spelen; en
o in de regio nadrukkelijk gezinsgericht wordt gewerkt, waarbij
bemoeienis naar aanleiding van een indicatie/maatregel ten
behoeve van 1 kind zoveel als mogelijk verbreed wordt naar
‘gezinsbemoeienis’.
Het proces van zorgtoewijzing en zorgverlening voor het traject ziet er
als volgt uit:
• de GI/verwijzer stuurt een iJw315- bericht (verzoek tot toewijzing
zorg) naar de gemeentelijke backoffice, met daarin de specifieke
productcode (49A02).
• De gemeentelijke backoffice stuurt daarop de Individuele opdracht,
het iJw301-bericht (toewijzing zorg). De GI stuurt vervolgens een
iJw305-bericht naar de gemeentelijke backoffice op het moment dat
de zorg daadwerkelijk van start gaat.
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