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2013 vormt de start van Stichting PROV Jeugd en Gezin.
Met de oprichting op 20 februari 2013 en het vrijwel direct daarna van start gaan van de
vrijwillige Adviescommissie is er concreet vorm gegeven aan de plannen die het Vlier
Centrum voor ogen had voor de toekomst.
Het eerste jaar is een jaar geweest waarin voorzichtige stappen zijn gezet van profilering en
kaderen van dat wat voor de toekomst wenselijk zou zijn.
De Advies Commissie is driemaal bijeengekomen en heeft van alle projecten nauwgezet
kennisgenomen. De adviezen hebben geleid tot verdieping en diverse aanvullende actiepunten
op basis waarvan de zorg kon worden aangescherpt. Denk hierbij aan het project Passend, het
delen en aanscherpen van de zorgvisie rondom autisme, primaire veiligheid, leerbaarheid en
PTSS.
Het Bestuur van Stichting PROV Jeugd en Gezin is naast de bijeenkomsten van de Advies
Commissie driemaal bijeengekomen. Met alle inzet is er veel tot stand gekomen. Genoemd
mag worden dat er in het eerste jaar een mooi logo is ontworpen. De werving van stagiaires
en medewerkenden is ingezet, de noodzakelijke verzekeringen zijn gedefinieerd, de email
adressen zijn geactiveerd en de website is in concept gelanceerd.
Tevens is er in het kader van de studie HBO MWD een eindscriptie gemaakt op basis
waarvan studie is gedaan van de behaalde resultaten van het Vlier Centrum in de afgelopen
tien jaar.
Samenwerking met de kleine maar methodisch werkende GGZ instelling Stichting KRAM is
in een verkennende fase.
Het belangrijkste van alles is dat er diverse cliënten van het Vlier Centrum stap voor stap voor
een deel in project genomen zijn onder de Stichting PROV Jeugd en Gezin. Hierdoor is 2013
tegelijk een actief jaar worden.
Dat dit van belang is geweest, is ook duidelijk geworden tijdens alle transitie gesprekken in de
afgelopen periode. Onderstaand de visie welke in de transitiegesprekken m.b.t. Stichting
PROV Jeugd en Gezin naar voren is gebracht.
Voor u ligt het visiedocument van Stichting PROV Jeugd en Gezin. Hierin wordt beschreven
wat voor ondersteuning door Stichting PROV Jeugd en Gezin wordt geboden en hoe dit te
relateren is aan de percelen die de gemeente onderscheid ten aanzien van de WMO.
Ondersteuning en eigen kracht
In februari 2013 is Stichting PROV Jeugd en Gezin door de directrice van het Vlier Centrum
opgericht. De Stichting bouwt voort op de werkwijze en de jarenlange ervaringen van het

Vlier Centrum. Beide zorgaanbieders werken laagdrempelig, zonder wachtlijsten, met korte
lijnen en werken samen met een netwerk van organisaties die waar mogelijk wordt uitgebreid.
Met de oprichting van de Stichting wordt de weg ingeslagen die ook de transitie van de WMO
voor ogen heeft. Dit wordt in grote lijnen op de volgende manier gedaan. De Stichting
beschikt over een Vrijwillige Adviescommissie. Daarin zijn verschillende zorgdisciplines
vertegenwoordigd zoals o.a. die van een huisarts, een psycholoog, een feuerstein specialiste,
een autisme specialist en een onderwijsconsulent. De commissie bespreekt iedere casus apart
en kijkt hoe cliënten (hulpvragers) in een casus aan de ene kant op eigen kracht en aan de
andere kant met ondersteuning dichter bij reguliere zorg en de arbeidsmarkt kunnen komen.
De mogelijkheden worden onder andere gezocht in aansluiting op het netwerk van de cliënten
en de soms reeds aanwezige zorgverleners. Op deze manier wil de Stichting niet alleen zorgen
voor maatwerk, maar ook op een steeds efficiëntere en effectievere manier ondersteuning en
dagbesteding aanbieden.
Het voordeel van de Stichting is dat zij geen winstoogmerk heeft en van het Vlier Centrum
dat zij de jarenlange ervaring in huis heeft waar de Stichting op voort kan bouwen.
Het Vlier Centrum bestaat ongeveer tien jaar. In die tijd heeft zij ervoor gezorgd dat de
mobiliteit en flexibiliteit met betrekking tot de participatie van cliënten van organisaties als
het UWV, Rentree en Op/maat toeneemt.
Ook als de cliënten zijn begonnen met een lange afstand tot zorg en/of de arbeidsmarkt.
Uiteindelijk is de bedoeling dat de directrice haar werkzaamheden voor het Vlier Centrum kan
afbouwen en dat die steeds meer worden over genomen door de Stichting.
Percelen
Op dit moment wordt het grootste gedeelte van de verschillende percelen uitgevoerd door het
Vlier Centrum en een gedeelte door Stichting PROV. In de loop van de toekomst zal de
Stichting een steeds groter gedeelte op zich nemen.
Perceel 2 (jeugdhulp plus) , Perceel 7 (3-milieu problematiek), Perceel 10 (specialistische
jeugdhulp) en Perceel 11 (persoonlijke begeleiding) vallen onder de werkzaamheden die
Stichting PROV Jeugd en Gezin kan uitvoeren.
Zorg duur en resultaat
Onderzoek in 2013 spreekt over een gemiddeld resultaat van 98% van het uitgevoerde werk
van het Vlier Centrum in die situaties waarbij Stichting PROV Jeugd en Gezin operationeel
zal zijn.
Recidief lijkt nauwelijks aanwezig indien de zorg wordt uitgevoerd zolang dit nodig is. De
gemiddelde zorg duur is een half jaar tot zes jaar. Van volledig 24 uurs gedurende maximaal
vijf dagen per week tot slechts twee uur per week.
Het lijkt er op dat er met name moet kunnen worden gerealiseerd dat de situatie van cliënt als
wel de leefomgeving in voldoende mate is gestabiliseerd. Er moet gesproken kunnen worden
van een veilige omgeving c.q. graad van ondersteuning waardoor terugval niet voorhanden
ligt.
Dank voor alle ondersteuning
Het bestuur van Stichting PROV Jeugd en Gezin

