Gemeente Den Bosch gebruikt Grip op jeugd
“Je moet mensen een goed stuk gereedschap geven.
En dat heet bij ons Schulinck.”
Met de transitie in zicht sloegen 18 gemeenten in Noordoost Brabant, waaronder Den Bosch, de handen ineen in een
regionale samenwerking. Het doel: ketenpartners worden in brede zin. Met onder andere zorgaanbieders, huisartsen,
het voorliggend veld en zorgverzekeraars werd afstemming en samenwerking gezocht. Ook binnen de gemeente Den Bosch
zelf veranderde er het één en ander. Vanuit een 3D invalshoek ging Jeugd een samenwerking aan met Wmo en Participatie.
Betrouwbare kennis in deze maalstroom kwam van Grip op Jeugd.
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Proefabonnement
In mei 2014 was het dan zover en werd gestart met een proefabonnement voor 30 beleidsmedewerkers. Van Lith: “Vanuit
Schulinck kwam er iemand vertellen over het product, hoe
te navigeren en te zoeken. Vanwege de zomervakantie is dat
proefabonnement nog een keer verlengd. In augustus zijn de
contracten ondertekend. Waarom we als gemeente zo blij met
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Grip op Jeugd zijn? Ik zal dat puntsgewijs uitleggen:
Er is een noodzaak tot het kanaliseren van kennis, we
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relevant nieuws of ontwikkelingen in relatie tot jouw werk.
We verwachten veel van onze professionals. De helpdesk
van Schulinck helpt hen altijd snel verder met praktische
antwoorden op allerlei vragen. Zowel casuïstiek, als ook
meer beleidsmatige vragen. Schulinck geeft daarmee
richting aan een oplossing.

