Onderwerp:

Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Inleiding
Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 20101 als integrale werkmethodiek bij
opvoedingsondersteuning hebben gemeenten vastgesteld dat na de implementatieperiode de
regionale coördinatie belegd wordt bij één van de instellingen binnen de regio. De overdracht van de
coördinatie van JSO naar de GGD vindt in de loop van 2014 plaats.
In het CJG bedrijfsplan, vastgesteld begin 2013, is Triple P opgenomen als de basismethodiek
waarmee ouders en opvoeders ondersteund worden bij het verbeteren van de eigen
opvoedcompetenties. Een belangrijk argument hiervoor is dat Triple P een effectief en doorgaand
programma-aanbod is van lichte tot intensieve/gespecialiseerde ondersteuning en hulp. Vanaf 2015 is
Triple P een interventie die zowel in de basis als door de JGT teams wordt ingezet.
Beoogd effect
1. Een blijvend sterk basisaanbod opvoedondersteuning waarmee verergering van problemen
wordt voorkomen/verminderd.
2. Borging van effectieve resultaten van de methodiek Positief Opvoeden op lange termijn.
Huidige stand van zaken
Er worden op jaarbasis ca. 5.000 ouders bereikt in de diverse interventies Positief Opvoeden door
professionals van 11 organisaties in en rond het CJG. Er is draagvlak voor de methodiek om deze als
basis in te zetten in opvoedingsondersteuning en daarmee een doorgaand programma voor lichte tot
intensieve ondersteuning en hulp in de regio beschikbaar te hebben. Afstemming en overleg vindt met
organisaties en een afvaardiging van gemeenten plaats in de regionale beleidsgroep Positief
Opvoeden/Triple P. De afstemming krijgt concrete uitwerking in de regionale coördinatietaken.
Borging van kwaliteit en effectiviteit
Uit meerdere onderzoeken2 blijkt dat langdurige borging: ” toezien op monitoring, het benutten van
monitoringsgegevens, reminders, het blijven begeleiden en stimuleren van professionals” voorwaarde
is voor het behouden van de effectiviteit van interventies. Als een programma draait is het belangrijk
dit vast te houden met aanvullende informatie en goede begeleiding. In de praktijk blijkt dat na verloop
van tijd de resultaten van bewezen effectieve interventies vaak tegenvallen, omdat de interventie niet
uitgevoerd wordt zoals bedoeld is. Blijvende aandacht voor draagvlak blijkt een bevorderende factor te
zijn voor het voortbestaan van effectieve interventies.
Taken regio coördinator
De belangrijkste taak van een coördinator is het blijvend bevorderen van samenwerking en
afstemming tussen de uitvoerende organisaties. Dit is nodig om de inzet van professionals van de
verschillende disciplines op de verschillende niveaus en bij verschillende organisaties goed op elkaar
aan te laten sluiten in het belang van de cliënt. Daarnaast hebben gemeenten inzage nodig in
effectiviteit en trends van de inzet (voor overzicht taken, zie bijlage 1). Voor deze coördinatietaken is
220 uur op jaarbasis nodig.
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In 2016 zal het tot de taken van de coördinator behoren om zijn/haar taken af te bouwen en te borgen
binnen de instellingen. Na de transitie jeugdzorg zullen de organisaties in één team met elkaar
samenwerken en dezelfde methodiek gebruiken.
Borging bij de instellingen
Naast het faciliteren van een regio coördinator is het ook van belang dat de organisaties zich
verbinden aan het in voldoende mate uitvoeren van de methodiek. Jaarlijks zal de coördinator deze
SMART afspraken per organisatie herijken. Het is van belang dat ook gemeenten deze SMART
afspraken, op basis van regionale solidariteit, in hun financiële kaders vastleggen.
Materialen
De materialen vormen een integraal onderdeel van de methodiek. Het is nodig om een basisvoorraad
aan materialen voor uitvoering van niveau 2 en 3 (informatie en advies) op de CJG’s beschikbaar te
hebben. De organisaties kunnen deze kosten niet dragen binnen hun begroting. De materialen die
door professionals buiten het CJG worden ingezet bekostigen de organisaties zelf. Per CJG betreft
het een bedrag van ongeveer 715 euro (zie bijlage 2).
Beoogde resultaat op jaarbasis
De volgende resultaten worden jaarlijks gerealiseerd.
a. Informatie en promotie
Uitvoerders, beleidsmakers en geïnteresseerden zijn geïnformeerd over ervaringen en actuele
ontwikkelingen via twee regionale Positief Opvoeden/Triple P nieuwsbrieven.
Opvoeders zijn bekend met de basisprincipes van Positief Opvoeden via de plaatsing van
minimaal 15 artikelen op CJG site of in plaatselijke huis-aan-huiskranten en via
promotiemateriaal Positief Opvoeden.
CJG medewerkers zijn voorzien van Triple P oudermaterialen om in te zetten bij hun
interventies.
b. Afstemming en draagvlak
Partnerorganisaties hebben in twee vergaderingen van de regionale beleidsgroep Positief
Opvoeden/Triple P afgestemd en afspraken gemaakt over inzet van Triple P.
Indien van toepassing heeft de beleidsgroep heeft beleidsadviezen voorgelegd aan AO jeugd
en/of regionale werkgroepen.
In twee projectgroep vergaderingen hebben de Intern coördinatoren Positief Opvoeden/
Triple P van de organisaties afspraken gemaakt op operationeel niveau.
c.

Deskundigheidsbevordering
Eén verdiepings/bijscholingsbijeenkomst voor Triple P uitvoerders is georganiseerd.
Scholingswensen zijn geïnventariseerd en bij voldoende aantal deelnemers is regionaal
scholing georganiseerd.

d. Evaluatie en monitoring
Er is een overzicht beschikbaar met daarin gegevens over bereik van alle organisaties in het
totaal en van ieder afzonderlijk. Met regionaal uitvoerende organisaties is er een gesprek
geweest over stand van zaken, bereik en naleving van gemaakte afspraken van het
borgingsplan. Over resultaten wordt er teruggekoppeld naar gemeenten en
samenwerkingspartners. Er is een jaarverslag opgesteld waarin het aantal uitgevoerde Triple
P interventies wordt vermeld en waarin verslag wordt gedaan van waardering door ouders en
hoe het gesteld is met het draagvlak.
e. Actuele ontwikkelingen

De regionale coördinator is op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen van Triple P via
deelname aan drie landelijke NJI overleggen, heeft deze beoordeeld naar de relevantie voor
Holland Rijnland en gedeeld in de regionale beleids- en projectgroep.
Jaarbegroting 2015
Voor de coördinatie voor Holland Rijnland is op jaarbasis 220 uur nodig. Daarnaast is een
activiteitenbudget nodig voor de organisatie van een jaarlijkse verdiepingsbijeenkomst van € 1.500 en
voor de bekostiging van een basisset aan materialen voor alle CJG’s in de regio van € 15.000.
Er is geen regionaal budget beschikbaar dat voor deze coördinatie kan worden ingezet. Dit betekent
dat 220 uur ofwel € 18.480 ten laste komt van gemeenten.
Regionale coördinatie 220 uur
Activiteiten en materiaalkosten

€ 18.480
€ 16.500

Totale kosten voor gemeenten

€ 34.980

Met het inwonersaantal als verdeelsleutel is de bijdrage per gemeente als volgt:

Alphen a/d Rijn (incl. Boskoop en Rijnwoude)
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Totaal

106.685
20.868
25.715
62.688
119.800
26.743
22.393
27.082
25.671
15.740
23.153
35.800
24.658
8.122
545.118

€ 6.845,93
€ 1.339,09
€ 1.650,12
€ 4.022,66
€ 7.687,52
€ 1.716,09
€ 1.436,95
€ 1.737,84
€ 1.647,30
€ 1.010,03
€ 1.485,72
€ 2.297,27
€ 1.582,29
€
521,19
€ 34.980,00

Bijlage 1

Taken coördinator Positief Opvoeden Triple P



















Zorgen voor blijvend draagvlak o.a. door het tweejaarlijks uitbrengen van een regionale
nieuwsbrief Positief Opvoeden, Triple P.
Stimuleren van de uitvoering.
Ondersteunen van de verdere uitrol.
Afstemmen van aanbod, ook ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg.
Toezicht houden op samenwerkingsafspraken met verschillende partijen.
Toezien op gemaakte afspraken met de afzonderlijke organisaties wat betreft het creëren van
randvoorwaarden voor uitvoering, monitoring en effectmeting, interne kwaliteitsborging, te
behalen resultaten.
Jaarlijks verzamelen van registratie- en monitoringsgegevens.
Stimuleren dat Triple P interventies worden uitgevoerd zoals ze zijn bedoeld en de gewenste
resultaten voor de ouder bereiken. Maar ook flexibel indien nodig.
Tweejaarlijks organiseren, voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van de
Regionale Beleidsgroep Positief Opvoeden op management niveau. En het uitvoeren van
daaruit voorkomende opdrachten. Doel beleidsgroep; besluitvorming over verdere uitrol en
inpassing in de transitie jeugdzorg, speerpunten, oplossing knelpunten, verdere
samenwerking en meerjarenplanning. Advies en voorstellen richting
bestuurders/gemeenteraad (Ambtelijk overleg CJG en Ambtelijk overleg Jeugd)
Leiden van projectgroep van interne Triple P coördinatoren van de uitvoerende organisaties;
signaleren en oplossen praktische knelpunten, stimuleren van uitvoering
Aanspreekpunt voor landelijke Triple P coördinator, onderzoekers en lokale uitvoerders.
Deelname aan landelijk overleg van Triple P-coördinatoren (georganiseerd door het NJI).
Informatieverschaffing over nieuwe ontwikkelingen en vraagbaak zijn.
Jaarlijks organiseren van een gezamenlijk bijscholingsmoment Positief Opvoeden/Triple P
Coördineren van communicatie rondom Positief Opvoeden/Triple P
Terugkoppeling naar opdrachtgever/gemeenten en samenwerkingspartners.

Bijlage 2

Begroting basismaterialen Triple P per CJG

Folders/tipsheets voor de professionals van het CJG die module/niveau 2 (informatie) en
module/niveau 3 (advies) uitvoeren
48 verschillende folders/tipsheets (0-16 jaar) per set van 10 = 48 x € 7,31=

350,88

Promotiemateriaal basisprincipes Positief Opvoeden/Triple P




Totaal

Folders* van elke module/ niveau die het CJG geeft of makkelijk naar
kan doorverwijzen
50 stuks (voor € 30,50) van 5 modules (op niveau 2,3 en 4)
5 Posters met 5 principes van Positief Opvoeden per CJG
Flyers om ouders (kort) te informeren over een specifiek onderwerp.
De flyer staat op de website van positief opvoeden vermeld en
verwijst naar het CJG. Zij kunnen neergelegd worden in de
wachtruimte van het CJG (of op een school) of uitgedeeld worden
aan ouders
50 stuks (voor 18,30) van 11 onderwerpen

152,50
9,15

201,30

€

713,83

* Elke module/niveau van Positief Opvoeden/Triple P kent haar eigen folder.
De folders zijn bedoeld om ouders informatie te geven over wat een bepaalde vorm van
ondersteuning voor hen kan betekenen. Ook kan de professional deze folder gebruiken als hij
doorverwijst naar een andere module die vanuit het CJG makkelijk toegankelijk is: niveau 2, niveau 3,
en niveau 4.

