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Preventie
De gemeente beschikt over een keur aan informatievoorziening, cursussen en trainingen om te voorkomen
dat gezinnen een beroep moeten doen op jeugdhulp. Er zijn drie gradaties in preventie:
1. Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat problemen voorkomen worden. Bijvoorbeeld: het
geven van voorlichting op het gebied van alcohol, drugs en seks door het onderwijs.
2. Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen, om
verergering van de toestand te vermijden. Bijvoorbeeld: het afwegingskader bij de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling wordt door alle professionals die met kinderen werken toegepast.
3. Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt.
Bijvoorbeeld: na afsluiting van een zorgtraject kan opnieuw beroep worden gedaan op de Jeugdprofessional.

Daarnaast zijn er vormen van jeugdhulp die door de gemeente bewust heeft belegd in het voorliggend veld,
of als onderdeel van het takenpakket van de Jeugdprofessional. Vrij toegankelijke zorg (VTZ) bestaat uit
relatief lichte vormen van hulp en ondersteuning. Inwoners maken zelf de keuze of en wanneer ze
informatie, advies en/of ondersteuning vragen. Het veld van de VTZ is divers, groot in aantal en in bereik.
Het kent verschillende adequate vormen van hulp en ondersteuning aan jongeren en/of ouders. Deze
vormen zijn voor iedereen beschikbaar. Dit geldt niet voor niet vrij toegankelijke zorg, waarvoor een
verwijzing nodig is van een jeugdprofessional, huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Wat behoord tot VTZ
Wat tot VTZ behoord zijn onder andere de voorzieningen jeugdgezondheidszorg, preventieve
opvoedprogramma's en vertrouwenspersonen. Relatief lichte vormen van hulp en ondersteuning dat ook
hiertoe behoort, is in onderstaand overzicht opgenomen. Het is niet de bedoeling om tot een volledige lijst
te komen wat tot de VTZ behoort. Dit kan verschillen per gemeente en is ook dynamisch. Het is namelijk aan
de jeugdprofessional hoe de hulp en ondersteuning wordt geboden. Dit moet passen bij de doelen die
gesteld zijn. Daarnaast gaat het om maatwerk en vraagt elk kind en gezin om een eigen aanpak.
De volgende taken die vallen onder de werkzaamheden van de Jeugdprofessional behoren niet tot VTG:
advies, ambulante opvoedondersteuning en aanvullende expertise in het kader van specialistische zorg
(bijvoorbeeld psychi(atri)sche of orthopedagogische behandeling, of intensieve langdurige begeleiding).
Om Jeugdprofessionals en specialistische jeughulpaanbieders toch een handvat te bieden kan onderstaand
overzicht worden gebruikt. Dit overzicht is slechts een indicatie en niet volledig.
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