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Weg met die ouwe meuk
•

Huidige systemen in de zorg zijn een afgeleide
van het financieringsmodel: verantwoording
staat centraal en niet de ondersteuning van
waardewerk voor cliënt (of patiënt).

•

Gezinsgericht werken wordt onvoldoende
ondersteund.

•

Grote administratieve belasting voor
professional.

•

Kennis over het hulpverleningsproces en over
de gezinssituatie zitten in hoofden van mensen
en in Word documenten.
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Filosofie van Wijz
1.

Ondersteuning van waardewerk voor het gezin op
basis van 1 gezin – 1 plan.

2.

Nadruk op hergebruik van kennis en op het delen van
kennis met cliënt en andere betrokkenen.

3.

Verantwoordingsinformatie en management informatie
wordt afgeleid van de registratie die nodig is voor
waardewerk.

4.

Generiek zorgconcept voor Wijz dat configureerbaar is
(zonder te programmeren) voor verschillende
werksoorten.

5.

Lage total cost of ownership en geen zorg voor
beschikbaarheid van de applicatie.
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Stip op de horizon
Het samenwerkingsplatform voor
Jeugdzorg
APP Store
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Mijn plan
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Webapplicatie voor hulpverleners

Samenwerkingsplatform
(is onafhankelijk van
backoffice applicatie)

Backoffice applicatie
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Generiek zorgmodel Wijz

Gezinssysteem

Veiligheidsrisico

Besluit

Doelen /
Bevindingen

Dienst

Signalering

Notificatie

Document

Taak

Configureerbaar voor verschillende werksoorten
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Implementatie strategie
De strategie is om eerst organisatorisch zaken op orde te hebben
en om de continuïteit van de zorg te waarborgen
•

Bij BJZs is een ontvlechtingsproces gaande waarbij de huidige
werksoorten worden onder gebracht naar gecertificeerde
instellingen (JB en JR); naar AMHK stichtingen (AMK) en naar
jeugdteams (JHV). Dit moet eerst worden afgerond

•

De huidige primaire systemen IJ en Kits zullen worden
aangesloten op Corv zodat we na 1/1/2015 en hulpverlening aan
de cliënt zonder grote risico’s kunnen blijven ondersteunen.

•

De implementatie van Wijz zal bij de GI’s in de periode 1/1/2015
tot 31/3/2015 plaatsvinden
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Wat biedt Wijz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belangrijke informatie van een gezin is snel
inzichtelijk.
Minder administratieve last voor professional.
Ondersteuning van zowel gezinsgericht als
cliëntgericht werken.
Grote mate van configureerbaarheid (zero based
coding).
Koppelingen met landelijke systemen en
voorzieningen (Corv, Gba, VIR).
Generiek koppelvlak voor instrumenten (bijvoorbeeld
voor risicotaxatie).
Wijz binnen private cloud van JzNL beschikbaar.
Veilig e-mail verkeer met RvdK, Politie, Rechtbanken,
OM en zorgaanbieders (via zorgnet).
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