De invoering van het Passend Onderwijs en de transitie van de Jeugdwet naar de gemeenten vragen
om vernieuwing op gebied van jeugdhulp. Vernieuwing gericht op ondersteuning in de nabijheid van
het kind en opvoeders en andere werkwijzen om de jeugdhulp te vereenvoudigen en financieel
duurzaam te maken. Kijkend naar deze ontwikkelingen heeft Jarabee in samenwerking met enkele
gemeenten en onderwijspartners een aantal alternatieve vormen van jeugdhulp ontwikkeld. Hierin
werken we intensief samen met gemeenten, voorliggende voorzieningen en onderwijs. Het
uitgangspunt hierbij is dat het kind kan opgroeien en ontwikkelen in de eigen omgeving en gebruik kan
maken van lokale (gemeentelijke) voorzieningen, zoals kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs.
Jarabee heeft hiermee een ander en meer ambulant en systemisch antwoord op de zorgbehoefte
van deze gezinnen en daarmee de kinderen. De basis is de voorschoolse voorziening dan wel de
school waarin aandacht is voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Specialistische
jeugdhulp, op zowel preventief als curatief gebied, gericht op de complexiteit van de kinderen
en de gezinssystemen wordt daaraan toegevoegd. In veel gevallen leidt dit tot een afname van het
aantal betrokken hulpverleners en verschillende producten ten behoeve van een geheel cliëntsysteem.
In deze factsheet lees je meer over deze alternatieve vormen van jeugdhulp.

+ regulier basisonderwijs
+ 1 dagdeel per week zorgondersteuner in school
+ preventief en normaliserend
Doel: vroegtijdig problemen van kinderen of gezinnen signaleren en hen van
hulp voorzien waardoor gedrag genormaliseerd wordt en het kind weer aan
leren toe komt. Onze ambulant hulpverlener is een dagdeel per week op
school aanwezig. De zorg is laagdrempelig georganiseerd waardoor ouders
en leerkrachten snel hun vraag kunnen stellen.

+ speciaal (basis)onderwijs
+ hele week zorgondersteuners in school
+ groepsgericht en preventief waar het kan; individueel waar het moet
+ versterken van thuis en netwerk, ten gunste van het kind
Doel: kinderen krijgen sneller de ondersteuning die ze nodig hebben in hun
eigen omgeving. Indien mogelijk wordt de hulpverlening op school gegeven en
hoeven de kinderen niet na schooltijd nog naar een jeugdhulpaanbieder. De
zorgondersteuners werken systemisch en gaan regelmatig op huisbezoek.

+ kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
+ paar dagdelen per week zorgondersteuner (specialist jonge kind) aanwezig
+ focus op vroegsignalering
+ preventief en groepsgericht; en curatief waar nodig
Doel: ondersteunen van ouders en groepsleidsters bij het vinden van
oplossingen wanneer zich bij kinderen problemen voordoen op sociaal en/of
emotioneel gebied. Dit kan bijvoorbeeld door observaties en begeleiding in
de groep, ambulante gezinsbegeleiding en coaching.

