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Inleiding
Op dit moment wordt het project Pretty Woman gefinancierd door de gemeente Utrecht en de
provincie Utrecht.
Op 8 juli jl. heeft de provincie een verzoek ontvangen van Bureau Jeugdzorg Utrecht om over te gaan
tot implementatie van het project Pretty Woman binnen de reguliere structuur van de jeugdzorg, in een
bijzondere vorm van samenwerking en afstemming met het gemeentelijk jeugdbeleid. Het voorstel is
dat er een coproductie komt tussen Bureau Jeugdzorg, Stade en een zorgaanbieder. Deze
zorgaanbieder heeft hiervoor een offerte ingediend voor het leveren van “hulp op indicatie” in de vorm
van 24 intensief ambulante trajecten. Bureau Jeugdzorg Utrecht vraagt financiën ten behoeve van de
coördinerende taak.

Het is belangrijk dat het succesvolle project “Pretty Woman” gecontinueerd kan worden omdat het een
bijdrage levert aan de begeleiding van meiden die in aanraking komen met “loverboys”. Het project
voorkomt dat in een later stadium grotere problemen en een zwaarder beroep op de jeugdzorg
ontstaan. Pretty Woman betreft een laagdrempelige manier van werken. De meiden krijgen gedurende
het begeleidingstraject te maken met één begeleider, wat uitzonderlijk is binnen de hulpverlening.
Pretty Woman heeft in de afgelopen 2 jaar in totaal voor € 214.000 aan subsidie ontvangen van de
provincie Utrecht.

Twee jaar geleden is de afspraak met Bureau Jeugdzorg Utrecht gemaakt dat zij op termijn zouden
zorg dragen voor inpassing van Pretty Woman in de reguliere jeugdzorg.  Pretty Woman bestaat uit
toegang en zorgaanbod. Het doorvoeren van de scheiding tussen toegang en zorgaanbod is complexer
dan op voorhand gedacht werd. De belangrijkste vraag is echter of deze scheiding wel moet worden
doorgevoerd bij Pretty Woman. De kracht van dit project bestaat uit “ketenzorg”. De meiden kunnen
zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg Utrecht binnen lopen en hulp krijgen. Dit is een bijzondere
situatie in de jeugdzorg.

De nieuwe Wet op jeugdzorg stelt dat toegang en zorgaanbod in principe gescheiden moeten
plaatsvinden (op een enkele uitzondering na). Het is nu echter nog te vroeg om te constateren dat de
hulpverlening die Pretty Woman biedt ook daadwerkelijk behoort tot het terrein van de jeugdzorg.
Daarom is het voorstel om twee jaar door te gaan op de oude voet en ondertussen een goede
constructie voor inpassing uit te werken samen met alle betrokken partijen bij Pretty Woman.
Zolang het niet duidelijk is of Pretty Woman behoort tot de jeugdzorg kan dit project niet gefinancierd
worden vanuit de doeluitkering. Daarnaast zou financiering van Pretty Woman vanuit de doeluitkering
ten koste gaan van het regulier aanbod van jeugdzorg, bijvoorbeeld om trajecten intensief ambulant
hulp of plekken in pleeggezinnen.

Er is 113.000 euro per jaar nodig om Pretty Woman te continueren in zijn huidige vorm. In 2007 zal
Pretty Woman (indien het behoort tot de jeugdzorg) ingepast moeten worden in de nieuwe
financieringssystematiek.


