Kansrijk opgroeien in Lelystad

gemeente

Vanaf 2015 gaan verschillende taken over van de rijksoverheid en de provincie naar de gemeenten. De gedachte
daarachter is dat de gemeente veel dichter bij haar inwoners staat en daardoor bepaalde ondersteuning beter kan
organiseren.
In de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari 2015 in werking
treedt, worden gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp
aan jongeren en gezinnen die (extra) ondersteuning nodig
hebben.

Wat er verandert er?
De gemeente was al verantwoordelijk voor bijvoorbeeld
de consultatiebureaus, schoolmaatschappelijk werk en
de opvoedspreekuren. Nu komt daar de zorg en ondersteuning voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme,
met een licht verstandelijke beperking of psychische
problemen bij. Maar ook kinderen met moeilijkheden na
een scheiding of andere problemen thuis kunnen extra
ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning valt straks
onder de gemeente, maar de uitvoering blijft gewoon bij
de professionals.
Door vanaf 1 januari de gemeente verantwoordelijk te
maken voor de totale zorg voor jeugd, in plaats van de
huidige versnippering over vele instanties, kunnen kinderen beter, efficiënter en vooral sneller worden geholpen. Centraal staat hierbij dat we veel meer kijken naar
wat er nodig is, in plaats van waar de jongere recht op
heeft. Kortom, ondersteuning op maat.
Maakt u op dit moment gebruik van zorg voor uw
kind? Dan loopt deze zorg gewoon door in 2015, bij
dezelfde aanbieder.

Ambitie & uitgangspunten in Lelystad
Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van
Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het
goed. Een deel van onze jeugd groeit echter
niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben hulp, zorg of ondersteuning nodig. Als gemeente Lelystad zien we kansen
voor verbeteringen. De nieuwe Jeugdwet biedt
de mogelijkheid om ons jeugdstelsel anders in te
richten. Eenvoudiger en met meer samenwerking
rond een gezin. Op zo’n manier dat een gezin één
aanspreekpunt heeft.
We willen dat de nadruk komt te liggen op wat
kinderen en ouders wel kunnen, wat ze zelf kunnen
organiseren en op het voorkomen van problemen
op latere leeftijd. Ons doel is te zorgen dat kinderen
op een zo ‘normaal’ mogelijke manier mee kunnen
doen en tegelijk de ondersteuning krijgen die ze
nodig hebben.

Veilig en gezond opgroeien
Er is in Lelystad al veel geregeld om ervoor te zorgen dat kinderen opgroeien in een gezonde, veilige en
stimulerende omgeving. De basisvoorzieningen, met
de professionals, zorgen daar samen voor. Vrijwel alle
ouders en kinderen komen er of maken er gebruik van.
Denk daarbij aan het consultatiebureau, peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang, huisartsen, de schoolarts en
andere eerstelijnsvoorzieningen in de gezondheidszorg.
Maar ook meer algemene voorzieningen vallen hieronder, zoals het welzijnswerk en sportwijkwerkers.
Deze activiteiten en ondersteuning zijn dichtbij de ouders en kinderen. In een vertrouwde en veilige omgeving
waar zij hun eigen contacten en netwerken hebben.
Dit verandert niet; deze voorzieningen blijven ook in de
toekomst een grote rol spelen. Daar waar nodig worden ze versterkt en verbeterd en vooral goed op elkaar
afgestemd.

Centrum voor Jeugd en Gezin
In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken de
professionals uit de basisvoorzieningen samen. Het CJG
kan antwoord geven op (opvoedings)vragen of u helpen
door u handvatten te bieden bij situaties waar u zich
zorgen over maakt. Het is niet erg als u het als ouder
ook even niet weet, of wanneer u zich zorgen maakt. De
professionals zijn er juist voor u. Op die manier kunt u
snel weer met uw kind op weg en voorkomen we samen
dat later meer hulp nodig is.

Jeugd- en Gezinsteams voor extra
ondersteuning
Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet als verwacht en kan de omgeving van het kind (familie, buurt,
school en andere basisvoorzieningen) niet voldoende
steun bieden of bijdragen aan een oplossing. Er blijkt
dan meer ondersteuning nodig te zijn. Dan komt het
Jeugd- en Gezinsteam in beeld. De Jeugd- en Gezinsteams zoeken samen met u naar een passende oplossing, waar het kind mee geholpen wordt. En regelen
dat zwaardere of juist lichtere hulp wordt ingezet op het
juiste moment. Dat kan ondersteuning zijn, maar ook
activiteiten waar het kind of gezin naar toe kan. Er is één
aanspreekpunt voor het gezin.
Als meer hulp nodig is, kan dit team doorverwijzen naar
een specialistische hulpverlener.

(Zeer) specialistische zorg en gedwongen
maatregelen
Soms kan een probleem niet opgelost worden door inzet
vanuit het Jeugd- en Gezinsteam en is het nodig dat het
Jeugd- en Gezinsteam meer specialistische hulp in-

roept. Of soms is de veiligheid van het kind of de jongere
in het geding en zijn er gedwongen maatregelen nodig.
Daarom hebben wij geregeld dat deze specialistische
hulp beschikbaar is. Daarvoor werken we samen met de
andere gemeenten in Flevoland.

Wat kunt u zelf doen?
Wat kunt u zelf doen als het niet zo goed gaat met uw
kind? Ouders zijn goed in staat hun kinderen op te
voeden. Daarom kiezen we ervoor om niet de zorg of ondersteuning over te nemen, maar samen te doen. Daar
waar nodig zullen professionals ingezet worden om u
samen weer op weg te helpen. We zoeken daarvoor naar
de passende oplossing. Belangrijke basis hierbij is wat u
zelf kunt doen en hoe uw sociale netwerk - uw vrienden,
buren, familie - kan helpen.

Heeft u of uw kind hulp nodig?
Wanneer u hulp wilt inschakelen voor u en uw kind,
verloopt het contact via de basisvoorzieningen. Op die
manier kunnen wij dichtbij huis hulp bieden.
Het CJG kan, als er meer ondersteuning nodig is, de
hulp van het Jeugd- en Gezinsteam inschakelen. Zij
stellen samen met u een plan op. Wanneer verschillende professionals betrokken zijn, werken zij op dezelfde
manier. Waarbij u één aanspreekpunt houdt.

U maakt op dit moment gebruik van
zorg voor uw kind
Voor kinderen beneden de 18 jaar die vóór
31 december 2014 zorg ontvangen, wordt de zorg
in 2015 volgens de indicatie voortgezet. U blijft ook
dezelfde zorgaanbieder houden. Kinderen op de
wachtlijst krijgen nog de zorg die afgesproken is. Dit
geldt voor zolang de indicatie loopt (maar tot uiterlijk 1 januari 2016). Voor kinderen die in een pleeggezin verblijven, geldt dat deze zorg blijft zo lang dat
goed voor ze is, dus ook na 2015.

gaat altijd om de best passende ondersteuning voor het
kind. De zorgvraag staat voorop. Soms betekent het dat
een aanbieder van specialistische hulp betere ondersteuning kan bieden.

Op de hoogte blijven of heeft u vragen?
Meer informatie kunt u nalezen op www.lelystad.nl
Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Telefoon:
0320 - 23 11 11, website: www.cjglelystad.nl. Uiteraard
kunt u ook altijd overleggen met uw huisarts, het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts
op school, de leidster op de peuterspeelzaal en kinderopvang, de leerkracht/mentor, etc. Zij zijn goed op de
hoogte van de mogelijkheden van ondersteuning.

Meer weten?
Meer informatie over de veranderingen in de jeugdhulp
kunt u lezen op www.lelystad.nl onder de knop ‘Veranderingen in de AWBZ en Jeugdzorg’.

Persoonsgebonden budget
Het PGB wordt vanaf 1 januari 2015 een budget met een
zogenaamd trekkingsrecht. Dit betekent dat u vanaf dat
moment geen geld op uw eigen bankrekening gestort
krijgt, maar een bepaald bedrag mag besteden. U koopt
dan uw ondersteuning zelf in, terwijl de Sociale Verzekeringsbank het geld beheert en de rekeningen betaalt.
Deze nieuwe werkwijze geldt vanaf 1 januari 2015 voor
nieuwe en bestaande PGB-houders. Meer informatie
vindt u onder andere op www.pgb.nl en www.svb.nl.
Als u een PGB ontvangt, zal de gemeente in 2015 met u
in gesprek gaan over voortzetting van uw PGB of omzetting naar zorg/hulp in natura. Meer duidelijkheid over
uw persoonlijke situatie volgt dus in de eerste helft van
2015.

Wie geeft de zorg?
We streven ernaar om zoveel mogelijk met dezelfde
lokale en regionale partijen samen te blijven werken. Dit
betekent dat, als u nu al zorg ontvangt, u er vanuit kunt
gaan dat dit in 2015 via uw huidige aanbieder gewoon
doorloopt.
Wij maken afspraken over de inkoop van ondersteuning
en zorgen dat alle hulp goed op elkaar is afgestemd. Als
de hulp dichtbij te organiseren is, dan doen we dat. Het
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