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Doel(groep)

Veilige start
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Veilige Start is een vrijwillig traject van uiterlijk negen maanden, waarbij
de aanstaande ouder(s) maximale kansen krijgen om voor hun kindje te
kunnen zorgen en bij hun kind te zijn, en het kind krijgt maximale kans
om zich te hechten aan moeder, vader en familie. Dit betekent dat er
altijd eerlijk met de aanstaande ouders en hun netwerk wordt gesproken
over de zorgen, maar ook wat er goed gaat. Er worden gedetailleerde
afspraken gemaakt over het wat, hoe, wie en wanneer en vastgelegd in
een plan.
Veilige Start is gebaseerd op de oplossingsgerichte en
systeemversterkende werkwijze "Signs of Safety" (Turnell, 2017) en sluit
naadloos aan bij de werkwijze ‘Er zijn als het moet’ van de William
Schrikker Stichting, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Er wordt
tijdens het traject ook structureel gebruik gemaakt van de hulpmiddelen
die vanuit Signs of Safety worden gehanteerd, zoals een concreet en
gedetailleerd veiligheidsplan, een Woord en Beeld-versie van het
Veiligheidsplan en een Woord en Beeld-verhaal voor het kind.
De Veilige Start medewerker werkt gedurende het gehele traject
intensief samen met de moeder, haar partner, het netwerk en de
betrokken
professionals.
Het betreft gespecialiseerde jeugdzorgwerkers van de William Schrikker
Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (post Hbo-niveau) en
gedragswetenschappers (WO).
We richten ons in het bijzonder op ongeboren baby’s in kwetsbare
zwangerschappen. Van kwetsbare zwangerschap is sprake bij risicovol
ouderschap of wanneer dit dreigt, ofwel ‘… ouderschap waarbij ouders
hun nog niet geboren kind verwaarlozen, mishandelen en/of ernstige
schade dreigen toe te brengen.’ Het gaat dus om hoog risico zwangere
vrouwen. Het hoge risico wordt gevormd door een combinatie van de
volgende zaken: meervoudige, complexe en vaak langdurige problemen,
bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking; verslaving; psychische
of psychiatrische problematiek; moeder is zelf slachtoffer geweest van
mishandeling of seksueel geweld, loverboy-problematiek of prostitutie;
tienerzwangerschap; relationele problemen (o.a. huiselijk geweld);
financiële problemen; huisvestingsproblemen. Daarnaast is er bij de
vrouwen vaak sprake van een ambivalente of afwerende houding ten
aanzien van de hulpverlening. Dit betreft ongeveer 0.5% van de
zwangeren.
Omdat het moeilijk in te schatten is hoeveel risicovolle zwangerschappen
er zullen zijn per jeugdzorgregio, die vervolgens binnen de criteria van
Veilige Start geholpen zouden kunnen worden, stellen we als prognose:
1 tot 10 per jaar per jeugdzorgregio.
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Duur

Doel en middelen

Contra-indicaties /
nadere toelichting

Veilige Start is een aanbod dat is gericht op de nog ongeboren baby en
zijn of haar ouders. Het is een vrijwillig traject van gemiddeld 9 maanden,
dat zo vroeg mogelijk in de zwangerschap start, tot maximaal 6 maanden
na de geboorte. Hoe eerder Veilige Start kan starten, hoe meer de
ingezette uren van de jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper vanuit
het team Veilige Start verspreid worden over deze 9 maanden. Mocht
onverhoopt de begeleiding pas vlak voor de geboorte starten zullen de
uren ingezet worden in de kortere tijd, waardoor de intensiteit verhoogd
wordt en de inzet van de uren gegarandeerd zijn.
Het doel van Veilige Start is: samen met het gezin, mensen uit het
netwerk, en betrokken professionals zorgen voor een veilige en
gezamenlijke start van kind én moeder tijdens de zwangerschap, de
bevalling en in de eerste zes maanden na de geboorte. Daarbij staat de
veiligheid van het (ongeboren) kind altijd op de allereerste plaats. Het is
gericht om het kind zo dicht mogelijk bij de biologische ouder(s) op te
laten groeien, het liefst bij hen, maar anders of in het netwerk
(netwerkpleeggezin) of buiten het netwerk (pleegzorg).
Er worden veiligheidsafspraken gemaakt om te komen tot een veilige
situatie van het kind. Hiervoor worden de middelen gebruikt die staan bij
punt 4. Aard en omvang activiteiten.
Dit zijn de uitgangspunten van waaruit Veilige Start samenwerkt met de
aanstaande ouders en de mensen om hen heen:
A. Een Veilige Start voor de baby is ons doel;
B. Samenwerking staat voorop;
C. We werken met een goed plan waarin concrete, gedetailleerde
afspraken vermeld zijn:
1. Wat is er nodig om te zorgen dat de baby veilig is in de buik, tijdens
de zwangerschap
2. Wat is er nodig voor de bevalling om te zorgen dat de bevalling zo
veilig mogelijk loopt
3. Wat is er nodig voor na de geboorte, waarin staat hoe de zorg voor
de baby en de moeder goed is geregeld en wie het gezin blijven
ondersteunen. Er staat ook in wat er gebeurt als het toch niet veilig
is voor de baby.
Samen wordt het plan uitgevoerd.
Het betreft preventieve begeleiding zonder maatregel vanuit de
Jeugdbescherming. Gezien de doelgroep en de risico’s voor het kind is
Veilige Start een vorm van ‘drang’ of ‘bemoeizorg’. De hulpverlening
wordt ingezet vanwege ernstige zorgen vanuit de omgeving en
professionals over de veiligheid van kind en moeder. De hulp is
vasthoudend en niet vrijblijvend.
De Veilige Start medewerker werkt intensief samen met alle
professionals, die betrokken zijn bij de (aanstaande) ouders, zoals Veilig
Thuis, zorgaanbieders, POP-poli, Raad van de Kinderbescherming,
Kraamzorg, JGZ en wijkteams. Er wordt een kernteam gevormd met alle
betrokkenen rondom het gezin.
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Zorgtoewijzing

Alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant kunnen gebruik maken
van deze vorm van Jeugdhulp. In tegenstelling tot andere
gecontracteerde producten (o.b.v. de regionale inkoop Jeugdhulp Licht
en Zwaar en de overeenkomst met de Gecertificeerde Instellingen)
vinden afspraken omtrent dit product plaats tussen de individuele
gemeente en de zorgaanbieder William Schrikker Stichting (WSS). Dit
gebeurt op basis van de raamovereenkomst die is gesloten tussen de
centrumgemeente ‘s-Hertogenbosch en de aanbieder.
De feitelijke opdrachtverlening en financiering verloopt rechtstreeks
tussen de deelnemende gemeente en WSS middels het
berichtenverkeer.
Het volledige traject duurt 9 maanden, waarbij er sprake is van twee
individuele opdrachten, één voor de eerste 3 maanden en één voor de
laatste 6 maanden. Hiervoor is gekozen omdat de intensiteit van de
eerste drie maanden hoger is dan die in de laatste 6 maanden, waardoor
het tarief per maand van elkaar verschilt. De gemeenten moeten dus
expliciet ook het tweede gedeelte van de opdracht verstrekken op het
moment dat ze daar gebruik van willen maken.
Het proces van zorgtoewijzing en zorgverlening voor het eerste deel van
het traject ziet er als volgt uit:
• WSS stuurt een iJw315- bericht (verzoek tot toewijzing zorg) naar de
gemeentelijke backoffice, met daarin de specifieke productcode
(49A05), volume (1 stuks per maand) en duur (maximaal 3
maanden).
• De gemeentelijke backoffice stuurt daarop de Individuele opdracht,
het iJw301-bericht (toewijzing zorg). WSS stuurt vervolgens een
iJw305-bericht naar de gemeentelijke backoffice op het moment dat
de zorg daadwerkelijk van start gaat.
Het proces van zorgtoewijzing en zorgverlening voor het tweede deel
van het traject ziet er als volgt uit:
• WSS stuurt een iJw315- bericht (verzoek tot toewijzing zorg) naar de
gemeentelijke backoffice, met daarin de specifieke productcode
(49A03), volume (1 stuks per maand) en duur (maximaal 6
maanden).
• De gemeentelijke backoffice stuurt daarop de Individuele opdracht,
het iJw301-bericht (toewijzing zorg). WSS stuurt vervolgens een
iJw305-bericht naar de gemeentelijke backoffice op het moment dat
de zorg daadwerkelijk van start gaat.
Op het moment dat het traject voortijdig stopt, stuurt Opdrachtnemer een
iJw307-bericht (stopbericht)) naar de gemeentelijke backoffice.
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