Workshop 3,

door Ingrid Coenen, manager JGZ bij GGD NOG

“Hoe blijven we met onze activiteiten betreffende de
jeugd verbonden met het sociale domein?”
•

Welke rol heeft de JGZ in het sociaal domein? Kernactiviteiten?

•

Pakt de JGZ deze rol al?(plenair)

(groepjes)

 Enquête en ervaringen.
 Best practices: Tholen, Drenthe en GGD HvB

•

JGZ wil een stevige positie in sociaal domein, hoe? Wat heeft de
professional daarvoor nodig?(plenair)





Ingrid Coenen vertelt over “tijd is niet genoeg”.
Wat nog meer?
Gemene delers uit de Best practices
Conclusie

JGZ Team Tholen
•
•
•
•
•

best practice.

Aanleiding > financieel en mogelijkheid transitie arena
Korte beschrijving > JGZ geïntegreerd in school, flexibel su,
gezamenlijke uitvoer contact, uitnodiging als gezin
Wie deden er mee > school, gemeente, ondersteuning vanuit de
GGD meerdere disciplines
Investering JGZ professional > aanzienlijk
Resultaat > scholen en gemeente zijn razend enthousiast. Ook kinderdagverblijven bieden

zich op eigen initiatief als locatie aan. Ouders zijn erg enthousiast. Ouders van kinderen van
andere scholen willen ook erg graag een CB in hun schoolgebouw. Het percentage kinderen dat
goed in beeld is bij JGZ lijkt hoger, de no-show lijkt lager, de verwijzingen naar jeugdzorg lijken
lager en het blijkt efficiënter: dagdelen CB konden worden geschrapt. Samenwerking met de
school is intensief en dreigende problemen lijken eerder gesignaleerd te worden en worden eerder
opgepakt door de JGZ.”

JGZ in de huisartsenpraktijk GGD Drenthe
•

Aanleiding > vraag van huisarts om te praten met 17-jarige met
sombere gevoelens. Wens gemeenten dat HA minder direct naar
Jeugdhulp verwijst en meer hulp vanuit jeugdteams.

•

Korte beschrijving >JGZ verpleegkundige als vooruitgeschoven post
vanuit CJG werkzaam in huisartsenpraktijk. Pakt opvoedvragen op
en multiproblem casussen (-> bespreking in jeugdteam en sociaal
team)

•

Wie doen er mee >JGZ, CJG (jeugd)team, sociaal team, huisarts

•

Investering JGZ professional > -

•

Resultaat > in 2016 gestart. Eerste resultaten positief

