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Sleutelprojecten UJC
Plek in de keten

UJC Sleutelproject Doelgroep Doelstelling Beoogde structurele
ontwikkeling

Betrokken partijen

Inzet van effectieve
interventies binnen de
CJG’s

Kinderen en gezinnen
die vanuit het lokale
veld zouden worden
doorverwezen naar BJU
voor geïndiceerde zorg

Verminderen van het aantal
aanmeldingen bij BJU door
het aanboren van de eigen
kracht van families om
problemen op te lossen

Ontwikkelen en positioneren van
lokaal aanbod in de CJG’s dat
uitgaat van de eigen kracht van
families en afspraken maken over
de structurele financiering van dit
aanbod.

� Gemeenten,
� Provincie,
� Centra voor Jeugd en

Gezin,
� Lokale instellingen,
� Bureau Jeugdzorg.

In het preventieve
veld

Samenwerking
onderwijs – jeugdzorg
in de Utrechtse School

Jongeren die wegens
gedragsproblemen het
niet redden in het
reguliere voortgezet
onderwijs

Verminderen van het aantal
jongeren dat wegens
gedragsproblemen geen
startkwalificatie voor de
arbeidsmarkt haalt

In samenwerking met het
onderwijs, BJU, lokale
aanbieders en provinciale
aanbieders realiseren van een
voorziening binnen het onderwijs
voor deze jongeren en afspraken
maken over de structurele
financiering van dit aanbod.

� Gemeente Utrecht,
� Provincie,
� VMBO’s en ROC’s

Utrecht,
� Lokale instellingen,
� Bureau Jeugdzorg,
� Jeugdzorginstellingen

Pilots Wrap Around
Care in Utrecht en
Amersfoort en de pilot
gezinscoaching in de
regio Lekstroom en
Zuid-Oost Utrecht

Multiprobleemgezinnen Organiseren van de hulp
rondom gezinnen heen,
waarbij de regie in handen is
van een door het gezin zelf
gekozen hulpverlener

� Gemeenten
� Provincie
� Jeugdzorginstellingen
� Lokale instellingen
� Bureau Jeugdzorg
� GGZ-instellingen

Op het snijvlak van
de verschillende
domeinen binnen de
jeugdsector

Pilot één gezin, één
plan

Gezinnen met een
kind(eren) met
meervoudige
problematiek

Aanbieden van een op maat
gesneden geïntegreerd
zorgaanbod van jeugdzorg,
AWBZ-zorg, psychiatrische
zorg en speciaal-onderwijs

De Hogeschool Utrecht doet in
opdracht van de provincie en
gemeenten praktijkonderzoek
naar deze proeftuinen van
vernieuwing. Daarbij wordt
onder de loep genomen wat er
zowel financieel, beleidsmatig
als op uitvoerend niveau nodig is
aan structurele afspraken voor
een betere samenwerking en
provinciebrede structurele
inbedding van deze methodieken

� Provincie,
� Jeugdzorginstellingen
� Onderwijs
� Bureau Jeugdzorg
� GGZ-instellingen
� LVG-instellingen
� Zorgkantoor
� Lokale instellingen

H
et kind centraal op alle plekken binnen de U

trechtse jeugdsector 
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Betrokken partijen

Bij de aanmelding/
toegang tot de
geïndiceerde
jeugdzorg

Inzet van de
methodiek ‘signs of
safety’

Gezinnen/kinderen die
binnen komen via
‘signalen van derden’
en/of worden
aangemeld bij het team
Spoedeisende Zorg

• Voorkoming van
uithuisplaatsing.

• De veiligheid van
kinderen in de
thuissituatie waarborgen.

• Benutten van het eigen
netwerk van gezinnen.

Invoeren van de methodiek signs
of safety op verschillende
plekken bij de
aanmelding/toegang van Bureau
Jeugdzorg.

� Bureau Jeugdzorg
� Provincie,
� Raad voor de

Kinderbescherming
� Jeugdzorginstellingen
� Lokale instellingen
� Gemeenten

Binnen het
geïndiceerde
jeugdzorgaanbod

Pilots
zorgvernieuwing

Kinderen en jongeren
die gebruik maken van
het provinciale
geïndiceerde
zorgaanbod

Betere aansluiting van het
provinciale zorgaanbod op de
vraag van de cliënt.

Ombouw van het provinciale
zorgaanbod naar meer
intersectoraal aanbod, ambulant
aanbod en gericht op specifieke
doelgroepen.

� Bureau Jeugdzorg
� Provincie,
� Jeugdzorginstellingen
� Intersectorale

samenwerkings-
partners

Na uitstroom uit de
jeugdzorg

Pilots Nazorg na
jeugdzorg in Utrecht
en Amersfoort

Jongeren tussen de 17
en 23 jaar die
uitstromen uit
residentiële aanbod van
de jeugdzorg,, justitie,
jeugd-ggz en lvg-zorg

Voor jongeren die een
residentieel zorgtraject
hebben afgerond, is er
voorzien in een
multidisciplinair
maatwerktraject, waarbinnen
het bovenlokale residentiële
zorgaanbod een goede
aansluiting heeft op het
lokale aanbod door middel
van een ‘doorlopende
zorglijn’, als waren het een
aanbod.

Vastgestelde werkafspraken
tussen provinciale
zorgaanbieders, bureau jeugdzorg
en gemeenten over hoe nazorg na
jeugdzorg provinciebreed wordt
opgepakt in een Provinciaal
implementatieplan voor een
structureel nazorgaanbod.

� Gemeenten,
� Provincie,
� Jeugdzorginstellingen
� Lokale instellingen
� Bureau Jeugdzorg
� GGZ-instellingen
� Justitiële instellingen
� LVG-instellingen

H
et kind centraal op alle plekken binnen de U

trechtse jeugdsector 


