Flitspresentatie Kennismakingsbijeenkomst AWTJU 14 juni 2016
Marije Kesselring
Slide 1
Wie regelmatig met de trein reist, herkent dit beeld: werk aan het spoor. Deze werkzaamheden
brengen voor de reiziger zo nu en dan hinder met zich mee. Ik reis zelf vrijwel elke dag via Utrecht
Centraal en ook daar vinden momenteel grote werkzaamheden plaats. Toch begrijp ik dat deze
investering nodig is om in de toekomst grotere reizigersaantallen aan te kunnen. We zouden kunnen
stellen dat het huidige spoornetwerk tegen haar grenzen aangelopen is. Hier kunnen we een parallel
trekken naar de ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders.
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Ook die leek tegen haar grenzen aan te lopen en daarom is de afgelopen jaren ook hier een
vernieuwingsproces in gang gezet: de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Het idee achter deze
hervormingen is dat een vernieuwing van de structuur en de inhoud hand in hand gaan. Echter, wat
we nu 1 ½ jaar na de decentralisatie zien, is dat de transformatie in veel gemeenten nog niet goed op
gang komt. Daarom is het belangrijk de gewenste inhoudelijke veranderingen te ondersteunen en
gelukkig gebeurt dat ook!
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De AWTJU is een voorbeeld van een project ter ondersteuning van de transformatie. De Utrechtse
werkplaats bestaat uit drie deelprojecten en ik ben projectleider op deelproject 1. Het Utrechtse
model voor de zorg voor jeugd is verdeeld in 3 sporen: het gewoon opvoeden, de basiszorg door de
buurtteams en de aanvullende zorg. De focus van deelproject 1 ligt op het grensvlak tussen spoor 1
en 2. De vraag die in het project centraal staat, is hoe de Utrechtse buurtteams in samenwerking met
professionals uit spoor 1 én burgers het opvoed- en opgroeiklimaat in de wijk kunnen versterken.
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Met die focus sluit deelproject 1 aan op een belangrijk doel van de transformatie, namelijk het
ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren. Het project vertrekt vanuit de gedachte dat opvoeden
gepaard gaat met vragen, maar dat relatief eenvoudige opvoedvragen niet onnodig gelabeld moeten
worden als opvoedproblemen waarvoor een specialist moet worden ingeschakeld. Gezinnen moeten
met vragen allereerst terecht kunnen in hun dagelijkse omgeving. Het doel van deelproject 1 is om
bij te dragen aan een nog betere verbinding en samenwerking tussen spoor 1 en 2 om die
opvoedomgeving te versterken.
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Deelproject 1 wordt uitgevoerd in drie pilotwijken: Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn.
In elke wijk gaat een wijkwerkgroep van start; een groep bewoners uit de betreffende wijk die
volgens een bepaalde methodiek met elkaar aan de slag gaan met thema’s binnen het gewoon
opvoeden die spelen in de wijk. Denk aan thema’s rondom gezondheid en veiligheid. Elke
wijkwerkgroep wordt ondersteund door twee professionals uit spoor 1, die op hun beurt
samenwerken met een vaste buurtteammedewerker. Binnen de werkplaats zal deze samenwerking
gevolgd worden met onderzoek.
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De planning is dat de wijkwerkgroepen na de zomer van start gaan. Op dit moment vinden
voorbereidende bijeenkomsten plaats. We merken dat de aanloop naar de start van de
wijkwerkgroepen veel tijd kost, maar zien dit als een noodzakelijke en waardevolle tijdsinvestering.
Zowel voor draagvlak en borging op de langere termijn als voor het leggen van verbindingen.
Praktijkorganisaties uit de verschillende sporen komen door dit project met elkaar in gesprek en voor
de gemeente geeft het houvast in het nadenken over de dialoog met de verschillende sporen. Het

beschrijven van dit proces zien we dan ook als een eerste belangrijke opbrengst voor het onderzoek.
Want alleen gaan je misschien sneller, samen kom je verder!

