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INSPRAAKNOTA CONSULTATIEVERSIE MEERJARENBELEIDSKADER JEUGDHULP – GEMEENTE BARENDRECHT 

 

Albrandswaard, 8 januari 2014 

 

Deze inspraaknota is opgesteld ten behoeve van de behandeling van het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2014-2018 door de gemeenteraden van 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In december zijn verschillende activiteiten ondernomen door de organisatie in het kader van de consultatie van 

diverse belanghebbenden. In deze inspraaknota wordt achtereenvolgend in de tabellen ingegaan op hoofdlijnen uit deze consultatie van: 

-RiBA en Betséba 

-zorgaanbieders (instellingen) 

-zorgaanbieders (vrijgevestigden) 

-ouders/klankbordgroepen jeugdhulp/WMO-raden (consultatiebijeenkomst) 

-jeugd/jongeren 

-schriftelijk advies WMO-raad Albrandswaard.  

Van de adviezen en de reactie daarop van de WMO-raden/platfora van de gemeenten, wordt alleen de inhoud van de gemeente Albrandswaard weergegeven in deze nota (geschiedt seperaat voor 

de drie gemeenten).  

 

In onderstaande tabellen wordt per geconsulteerde groep de reactie (op hoofdlijnen) weergegeven en voorzien van de reactie van de gemeente(n). Na de 

tabellen zijn vanaf bladzijde 7 de brieven en verslagen van bijeenkomsten/inspraak integraal opgenomen, zodat gemeenteraden hier kennis van kunnen 

nemen. 

 

Samenwerkingsverbanden primair onderwijs (RiBA en Betséba) 

 

Vraag/opmerking Antwoord/reactie gemeente 

In de nota wordt helder omschreven wat de visie van de gemeenten is 

en de wijze waarop gemeenten de transitie rondom Zorg voor jeugd 

vorm en gestalte wilt geven.  

 

Goed te constateren dat onderwijs en kinderopvang als belangrijke 

vindplaatsen worden gezien bij de transities. 

 

Verzoekt meer uniformiteit te zoeken in identieke terminologie in 

beleidskader van de gemeente en ondersteuningsplannen van het 

onderwijs. 

Wordt positief bezien met elkaar in de volgende fase (uitvoeringsplannen 

gemeenten) 

De samenwerking rondom zorg voor jeugd en passend onderwijs in de  



 2 

afgelopen jaren heeft geleid tot breed draagvlak en biedt een goede 

basis voor de uitwerking van de werkagenda met elkaar. 

Door het brede draagvlak ontstaan mogelijkheden tot coproducties, die 

mede kunnen leiden tot een gezonde bedrijfsvoering voor zowel 

gemeenten als samenwerkingsverbanden onderwijs. 

Mee eens. In gezamenlijkheid nader uitwerken. Mogelijk ook zorgverzekeraars 

en zorgkantoren bij betrekken. 

Het meerjarenbeleidskader geeft vertrouwen om gezamenlijk de 

transities jeugdhulp en passend onderwijs vorm te geven. 

 

 

Input uit consultatiebijeenkomst voor aanbieders (zorginstellingen) d.d. 16 december 2013  

 

Vraag/opmerking Antwoord/reactie gemeente 

Beschrijf rol CJG-coördinator en het mandaat voor professionals helder; 

wie bepaalt welke inzet er zal zijn, waar ligt de toetsing 

Dit wordt begin 2014 verder uitgewerkt. Zie werkagenda beleidskader. Het 

voornemen is de zorgtoewijzing bij de CJG-coördinator te beleggen, in 

afstemming met de gemeente. 

Diagnostisch team heeft rol in consultatie en advies. Geef andere naam 

aan dit team om deze reden. Voorstel: expertteam. Laat ons als partners 

advies geven op welke wijze dit ingevuld kan worden. 

Suggestie voor andere naam wordt overgenomen. 

Voorstel voor advisering in de nadere uitwerking van dit team wordt eveneens 

opgepakt. 

De rol van het wijkteam is centraal in het nieuwe jeugdhulpstelsel. 

Benadruk dit meer in het meerjarenbeleidskader. 

De samenstelling van het team kan breed of smal zijn. Wie zullen hier in 

participeren. Geef een adviserende rol van zorgaanbieders in het 

uitwerken van dit vraagstuk. 

Zorg bij de uitwerking van het stelsel dat niet alleen het onderwijs, maar 

ook welzijnsinstellingen betrokken worden. 

Wordt overgenomen. 

 

Exacte samenstelling van het wijkteam voor jeugdhulp wordt begin 2014 

bepaald. Zorgaanbieders (en doelgroep + onderwijs) zullen hierbij een 

adviserende rol krijgen.   

Advies wordt gevolgd.  

Beschrijf de vindplaatsen voor het wijkteam en de toegangswegen naar 

het wijkteam goed. 

Wordt overgenomen in de uitwerking begin 2014 (zie werkagenda) 

Het wijknetwerk zal versterkt moeten worden. Mee eens. Wordt opgepakt (werkagenda) in samenspraak met wijkgerichte 

benadering op het terrein van participatie en de AWBZ/Wmo. 

Onderschrijving van een apart Wijkteam voor Jeugd bij aanvang in de 

eerste jaren. Op langere termijn totale integratie; dit wordt gedeeld.  

De suggestie wordt gegeven op dit terrein al vroeg te starten met een 

Komt overeen met de voornemens van de gemeenten. 

 

Wordt positief ontvangen en in 2014 nader uitgewerkt. 
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pilot/experimenteren. 

Inbreng in het wijkteam van expertise op het terrein van Licht 

Verstandelijk Beperkten (LVB) en onderwijs.  

Onderwijs is nu reeds in de proeftuin BAR Wijkzorg voor jeugd betrokken. 

Het voornemen is het wijkteam vanaf het tweede kwartaal uit te breiden met 

expertise vanuit de sectoren LVB en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 

Rol van jeugdgezondheidszorg (JGZ) nadrukkelijker in de nota naar 

voren laten komen. 

Wordt overgenomen.  

 

Input uit consultatiebijeenkomst voor vrijgevestigde zorgaanbieders d.d. 16 december 2013  

 

Vraag/opmerking Antwoord/reactie gemeente 

Welke afspraken worden met huisartsen gemaakt? Met huisartsen worden afspraken gemaakt over de plaats die zij in kunnen 

nemen in het nieuwe stelsel, hoe de communicatie en afstemming bij direct 

doorverwijzing naar jeugdhulp plaats vindt.  

Verder moeten huisartsen voorzien worden van een continue actuele sociale 

kaart & een overzicht van de in te zetten voorzieningen 

Borging van onafhankelijkheid in het nieuwe jeugdhulpsysteem, opdat 

participerende zorginstellingen niet alleen naar de moederinstelling 

doorverwijzen, maar ook naar vrijgevestigde zorgaanbieders. 

Dit vraagstuk is van belang bij het bepalen van het mandaat voor de wijkteams 

en de CJG-coördinator. Het diagnostisch/expertteam dient een onafhankelijke 

benadering te hebben. Wordt in 2014 uitgewerkt, waarbij een 

vertegenwoordiging van vrijgevestigden wordt betrokken. 

Kunnen vrijgevestigen op het terrein van de GGZ uit het hele land 

ingezet worden in de toekomst? 

Dit wordt in 2014 nader door de gemeenten bepaald. 

Schakel tussen WvJ en onderwijs is van groot belang. De ondersteuningsteams in het onderwijs en de wijkteams voor jeugd 

gaan nauw met elkaar samen werken. Dit is ook nu al de praktijk in de 

proeftuinen. In 2014 worden verschillende opgaven samen met (de 

samenwerkingsverbanden van) het onderwijs nader uitgewerkt. 

 

Input uit consultatiebijeenkomst voor de doelgroepen (ouders, WMO-raden/-platfora, WWZ-beraad d.d. 18 december 2013  

 

Vraag/opmerking Antwoord/reactie gemeente 

De nadrukkelijke inzet in het beleid op de civil society vraagt om een 

actieve benadering van de gemeenten op dit gebied. 

Wordt herkend en gedeeld. In 2014 wordt uitgewerkt op welke wijze dit concreet 

vorm kan krijgen (in samenspraak met de doelgroep).  

Wat de gemeenten aangeeft te gaan doen, wordt globaal in de nota De hoe-vraag wordt met name in het uitvoeringsplan uitgewerkt dat in 2014 
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aangegeven. Cruciaal is de vraag hoe een en ander vorm zal krijgen.  verschijnt. Op onderdelen worden belanghebbenden hierbij betrokken.  

Overweeg ook minstens een wetenschappelijk geschoolde te laten 

participeren in het wijkteam 

Vormt onderdeel van de nader uit te werken invulling van het WvJ begin 2014.  

Participatie van welzijn en sport in het wijkteam wordt aanbevolen. De samenstelling van het wijkteam wordt begin 2014 nader uitgewerkt. Een 

vertegenwoordiging van de doelgroepen wordt in ter advisering betrokken bij 

deze uitwerking.  

Regie bij de ouders wordt gewaardeerd, maar niet alle ouders zijn in 

staat hier goed invulling aan te geven.  

Dit wordt onderschreven en onderkend. Zoveel als mogelijk wordt de regie in 

principe bij de ouders gelegd, zo nodig ondersteund door de professional. Hierbij 

(en daarnaast) heeft de gezinsgeneralist een verantwoordelijkheid.  

Let op een zorgvuldige omgang met de privacy en voorkom misbruik 

hiervan bij zorgverleners.  

De privacy wordt zorgvuldig nader uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Dit binnen 

de wettelijke kaders. Informatieuitwisseling met vrijwilligers wordt eveneens 

nader uitgewerkt. 

Borg consistentie in de samenstelling van het WvJ. Het belang van consistentie wordt ingezien. In hoeverre dit zich zal verhouden 

tot de inkoop bij nieuwe zorgaanbieders in de toekomst, is momenteel niet te 

overzien / in te kaderen. Dit mag in de optiek van gemeenten zorgvernieuwing in 

ieder geval niet in de weg staan. Of en wanneer sprake zal zijn van 

aanbesteding van (onderdelen van) de jeugdhulp valt nu niet aan te geven. 

Gedurende de looptijd van het Regionaal Transitiearrangement is hier geen 

sprake van.  

Het schaalniveau van de wijkteams dient laag te zijn. Het aantal wijkteams per gemeente wordt begin 2014 vastgesteld op basis van 

nog te formuleren criteria. Er zal geen sprake kunnen zijn van wijkteams op 

buurtniveau. 

Maak onderscheid bij de sturing in transformatie- en 

transitiedoelstellingen. 

Bij de ontwikkeling van de sturingsvisie en de uitwerking hiervan zullen 

gemeenten dit advies ter harte nemen. 

Model van Sinek is misplaatst in de nota. Het model wordt verwijderd uit het beleidskader. 

Geef ruimte om in 2014 en daarna te experimenteren, evalueren, bij te 

stellen etc. om het nieuwe jeugdhulpstelsel optimaal te ontwikkelen.  

Wordt onderschreven.  

 

Input uit inspraak jeugdigen, medio 2013 en december 2013 

 

Vraag/opmerking Antwoord/reactie gemeente 

Aanpak volgens één kind, één plan, één gezin spreekt erg aan.  

Waak ervoor dat hulpverleners langs elkaar heen werken. 

Wordt volledig onderschreven. Om uit te sluiten dat hulpverleners langs elkaar 

heen werken, wordt in het nieuwe stelsel gekozen voor het werken met een 

casusregisseur (= de generalist). 
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Laat jongeren zelf meedenken en meebeslissen over de in te zetten hulp 

en ondersteuning. 

Mee eens. Vanaf 12-jarige leeftijd hebben jeugdigen ook zelf inspraak en zo 

mogelijk een rol in de regie op de jeugdhulp. Daar waar in de nota van regie 

door ouders wordt gesproken, wordt ook regie door jongeren bedoeld.  

Belangrijk dat er een goede crisisopvang is voor jongeren die met 

een acute, ernstige situatie te maken krijgen. 

Crisisopvang vormt onderdeel van het jeugdhulpaanbod. 

Soms is aandacht en een luisterend oor al voldoende. Dit wordt onderschreven. Dit past goed in onze inzet op ontzorgen. 

Hulpverleners moeten afmaken wat in gang is gezet, aan opvolging doen Terechte opmerking. Van een goede professional verwachte de gemeente dit. 

Daarnaast moet de casusregie dit borgen. Daar waar nodig zal aandacht zijn 

voor nazorg na afronding van de hulpverlening. 

Privacy is ook voor jongeren belangrijk. Soms is het onwenselijk dat 

ouders op de hoogte zijn of meebeslissen. Daarnaast is anonimiteit in 

bepaalde gevallen vereist. 

In de uitwerking van de privacy zal dit expliciet aandacht krijgen. Zie voor tweede 

opmerking reactie hierboven. 

Daar waar anonimiteit gewenst is, zal hier rekening mee worden gehouden. 

Vertrouwen in de hulpverlener wordt erg belangrijk gevonden. Dit wordt onderschreven. De gemeente verwacht van professionals dat hier  in 

woord en daad sprake van is. 

Informele en anonieme zorg kan via online fora georganiseerd worden. 

Dit is laagdrempelig voor jongeren en biedt anonimiteit.  

Voor dit aanbod zal in het uitvoeringsplan aandacht zijn. Gebruik makend van 

ervaringen elders, wordt door de gemeente ingezet op dergelijk aanbod.  

Laat jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp/-zorg adviseren over 

de inrichting van het toekomstige jeugdhulpstelsel.  

De eerste initiatieven op dit terrein zijn reeds genomen door gemeenten. Vanaf 

begin 2014 worden jongeren via cliëntenraden van aanbieders actief benaderd 

om deze inspraak te organiseren.  

 

WMO-raad Albrandswaard 

 

Vraag/opmerking Antwoord/reactie gemeente 

De WMO-raad is van mening dat het een uitstekend stuk is.  

Geconstateerd wordt dat de inhoud van het beleidskader naadloos 

aansluit bij het Regionaal Transitiearrangement. 

 

Van groot belang is hoe e.e.a. verder vorm krijgt; het wat en hoe komt in 

deze nota nog niet duidelijke aan de orde. De WMO-raad is van harte 

bereid in dit proces te participeren. 

De hoe-vraag wordt met name in het uitvoeringsplan uitgewerkt dat in 2014 

verschijnt. Op onderdelen worden belanghebbenden hierbij betrokken.  

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de privacy en de WMO-raad 

wijst op het risico dat privacy gevoelige informatie terecht komt bij 

De privacy wordt zorgvuldig nader uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Dit binnen 

de wettelijke kaders. Informatie uitwisseling met vrijwilligers wordt eveneens 
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mensen die niet beroepshalve een geheimhoudingsplicht hebben. nader uitgewerkt, waarbij de gemeente in acht zal nemen dat vrijwilligers niet 

beroepshalve gehouden zijn aan geheimhouding. 
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Ridderkerk, 6 december 2013 

 

Aan het college B&W van de gemeente 

Barendrecht 

Postbus 501 

2990 EA Barendrecht 

 

Onderwerp: Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 

 

Geachte college, 

 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA en het samenwerkingsverband Betséba hebben uw meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015-2018 

ontvangen.  

 

In uw inleiding omschrijft u dat u kinderen en jeugdigen in een veilige omgeving wil laten opgroeien en daar waar risico’s zijn, u uw verantwoordelijkheid hebt 

en neemt om deze risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.  

De pro-actieve benaderingswijze spreekt de aangesloten schoolbesturen van het samenwerkingsverband aan. Een benadering die aansluit bij de wijze 

waarop het samenwerkingsverband RiBA en het samenwerkingsverband Betséba passend onderwijs  in de BAR-regio vorm geeft. 

Uw plan getuigt van een positieve benadering, u geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid waar het hoort, maar getuigt tegelijkertijd van daadkracht als 

kinderen in een risicovolle situatie terecht komen. U schroomt niet in te grijpen, wanneer het welbevinden van kinderen en jeugdigen in het gedrang komt. 

Op heldere wijze omschrijft u uw visie en de wijze waarop u de transities rondom Zorg voor jeugd vorm en gestalte wilt geven.  
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In uw beleidskader bent u uitgegaan van het uitgangsprincipe één gezin, één plan en één regisseur. De consistentie van dit uitgangsprincipe is in het plan 

herkenbaar. 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid is nadrukkelijk geformuleerd in uw plan, maar tegelijkertijd is een duidelijke omschrijving gegeven m.b.t. de aansluiting 

van de zorgkolom met andere kolommen, waaronder de onderwijskolom.. U zult begrijpen dat wij als onderwijsorganisatie blij zijn dat onderwijs en 

kinderopvang als belangrijke vindplaats en partner worden gezien bij de transities die u in komende jaren gestalte moet en wilt geven. 

Het zou goed zijn dat in de jeugdkadernota en het ondersteuningsplan gebruik gemaakt wordt van eenduidige terminologie. 

 

In het plan komt duidelijk naar voren, dat wat u als lokale overheid zelfstandig kan regelen, eventueel met lokale partners, uitwerkt. 

U vertoont voldoende reflectie om een aantal beleidsuitwerkingen bovenregionaal te organiseren. Dat geeft duidelijkheid, maar ook vertrouwen. 

 

De wijze waarop de onderwijsorganisaties en de gemeenten in de BAR-regio in de afgelopen jaren  met elkaar hebben samengewerkt en de ontwikkelingen 

rondom Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs hebben vorm gegeven, heeft geleid tot een breed draagvlak. Dit brede draagvlak leidt tot een goede basis 

voor de uitwerking van de werkagenda voor de komende planperiode. Het samenwerkingsverband RiBA en samenwerkingsverband Betséba wil graag 

betrokken zijn bij de samenstelling van die werkagenda. 

 

De grote uitdaging waarvoor de lokale overheid en de onderwijsorganisaties staan is te komen tot een goede operationalisering van de transities, die 

uiteindelijk leiden tot een goede en veilige leefomgeving van kinderen en jeugdigen in Barendrecht en BAR-regio. Een belangrijke opdracht daarbij is dat dit 

wel moet leiden tot een gezonde bedrijfsvoering. 

Door het brede draagvlak tussen lokale overheid en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is er gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. Dit 

biedt mogelijkheden tot coproducties. Deze  coproducties zullen mede leiden tot een gezonde bedrijfsvoering voor zowel gemeenten als 

samenwerkingsverbanden. Dat geeft ruimte en mogelijkheid voor alle kinderen en jeugdigen in een veilige omgeving zich te ontwikkelen. 

 

Uw meerjarenbeleidskader Jeugdhulp geeft het samenwerkingsverband RiBA en het samenwerkingsverband Betséba het vertrouwen om samen met u de 

transities jeugdhulp en passend onderwijs vorm te geven. 

 

Ik hoop u voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 

 

Namens de samenwerkingsverbanden RiBA en Betséba 

 

Max van de Pol 

Directeur SWV RiBA 
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Verslag bijeenkomst bespreking consultatieversie MJB-kader jeugdhulp met zorginstellingen, 16 december  

 

Aanwezig: vertegenwoordigers van CJG-Rijnmond, Humanitas, MEE, FlexusJeugdplein, Bureau Jeugdzorg, Vivenz, Yulius, SWA, Sport en Welzijn 

(Ridderkerk) 

 

Plenair 

De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter Hin Veelenturf. Na een voorstelronde wordt het doel van de bijeenkomst door hem toegelicht. Christine 

Flaten verzorgt een presentatie waarin informatie wordt gegeven over de stand van zaken in de BAR-subregio en wordt ingegaan op de kern van de inhoud 

van het meerjarenbeleidskader. 

 

Subgroepen 

Van tevoren zijn de volgende vragen vanuit de projectgroep geformuleerd voor bespreking in de subrgroepen.  

1. Kunt u zich vinden in het nieuwe jeugdhulpstelsel zoals de gemeenten BAR dit voor ogen hebben? 

2. Heeft u vertrouwen in de keuze voor een wijkteam voor jeugdhulp, waarin sprake is van generalisten met specialistische kennis?  

3. Mist u nog belangrijke groepen/aspecten in het nieuwe jeugdhulpstelsel? 

4. Bent u het eens met de keuze voor een aparte jeugdkolom in de wijkgerichte aanpak (versus een wijkgerichte aanpak 0-99 jarigen)? 

5. Bent u het eens met de keuze voor een brede, integrale intake/toegang en heeft u aanbevelingen voor de gemeenten hieromtrent? 

6. Heeft u aanbevelingen over de wijze waarop huisartsen/jeugdartsen in het systeem gepositioneerd kunnen worden? 

7. Heeft u aanbevelingen over de wijze waarop de wijkteams voor jeugd en de onderwijsondersteuningsteams samen kunnen werken? 

8. Heeft u nog andere aanbevelingen voor de gemeenten aangaande dit beleidskader of de werkagenda 2014? 

 

Subgroep 1 

 Van belang is het mandaat van het wijkteam/de generalist goed te definieren. Er lijkt een tegenstrijdigheid in de nota voor te komen; enerzijds 

mandaat voor professionals om snel te kunnen schakelen, anderzijds de (terechte) behoefte om vanuit de gemeente te sturen op het stelsel.  

 Beschrijf in het verlengde van voorgenoemd punt de rol van de CJG-coordinator beter/concreter. Waar ligt de toetsing / het bepalen van de inzet van 

zorg; bij de CJG-coordinator of bij het diagnostische team? Dit komt niet duidelijk naar voren in het beleidskader. Voorkom dat de gemeente een soort 

dubbelrol krijgt; die van financier en van zorgtoewijzer. Laatste rol kan het beste bij CJG belegd worden. 

(blz. 17 alinea 3.1.6.) 

 Het diagnostisch team wordt beschreven als een soort indicatieorgaan, terwijl dit team ook consultatie en advies  verzorgt. Suggestie wordt gegeven 

een andere titel aan dit team te geven: het expertteam. Laat de samenwerkingspartners advies geven op welke wijze dit ingevuld kan worden (wordt 

nu ook voor gemeente Rotterdam uitgewerkt).  
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 Uit de beschrijving in het MJB-kader zelf komt het wijkteam voor Jeugdhulp wat zwak/mager  over, terwijl uit de presentatie in het plenaire deel van 

deze bijeenkomst en de mondeling toelichting in de subgroep blijkt dat dit team meer ‘body’  heeft. Wie komen er precies in het team? Daar moet niet 

te lichtvaardig over gedacht worden wanneer gesteld wordt (in de kadernota) dat dit team zo’n 80% van alle hulpvragen zelf af moet kunnen 

handelen. Zijn er bijvoorbeeld ook professionals op het terrein van dwang en drang actief in het team (uitrol Jeugdbeschermingsplein naar de BAR-

subregio) en de zg. 0
de

 lijn? Of is er sprake van een kernteam met daar omheen de vm. 0
de

 en 2
de

 lijn georganiseerd? Goed exact te omschrijven 

welke disciplines/professionals in welk team komen te werken. De SMW-er komt bijv. terug in zowel het schoolondersteuningsteam van het onderwijs 

als in het wijkteam. 

 Zorg bij de uitwerking van het stelsel in relatie tot het onderwijs dat niet alleen het onderwijs, maar ook het welzijns- en zorgveld aan tafel zitten. 

 Er wordt op gewezen dat in Rotterdam toeleiding naar zorg –ook vanuit het onderwijs- alleen via het wijkteam voor Jeugd kan. 

 De rol van het welzijn (onderdeel 0
de

 lijn) is summier omschreven terwijl deze discipline, juist nu er meer sprake zal zijn van vroegsignalering en 

preventie versterking van deze inzet. Nog niet genoeg uitgewerkt in het MJB-kader. Signalering van vragen/problematiek van 12-18-jarigen vindt zich 

juist vaak buiten het zicht van gezin van school plaats. Denk bijv ook aan inzet van jongerenwerk en buurtsportcoaches. Zoek nadrukkelijk de 

verbindingen met het welzijnsveld en beschrijf de rol van dit veld in het team of in relatie tot het team. Vormen zij onderdeel van het team zodat er 

helemaal integraal gewerkt kan worden?  

 Beschrijf de vindplaatsen voor het wijkteam/de jeugdhulp en de toegankelijkheid scherp. Kunnen bijv alle professionals, maar ook alle burgers bellen 

naar het wijkteam wanneer iets zich voordoet; komt er dan direct hulpverlening op gang of wordt door het wijkteam terug verwezen naar de 0
de

 lijn (bv 

algemeen maatschappelijk werk)? Kortom; hoe komt men bij het wijkteam terecht? Hier werd onder de deelnemers verschillend over gedacht.  

 Voorbeelden worden genoemd uit de proeftuin Barendrecht waar buurtsportcoaches onderdeel zijn van het wijkteam. Dit zou tot positieve resultaten 

leiden. Anderzijds wordt vanuit FlexusJeugdplein opgemerkt dat hun professional in Barendrecht in de 2
de

 lijn werkt en dat het risico hierdoor bestaat 

dat deze zorg niet snel ingeschakeld kan worden. 

 Wijknetwerk zal ook versterkt moeten worden. Gewezen werd op het Rotterdamse voorbeeld waarin er sprake is van een netwerkmanager die actief 

is voor alle wijkteams, van 0-99 jaar. 

 Werken in eerste instantie met een aparte jeugdkolom wordt voor de kortere termijn wel onderschreven, maar de verbreding naar hogere 

leeftijdsgroepen/volledige integrale benadering wordt voor lange termijn als stip aan de horizon van harte aanbevolen. Suggestie wordt gedaan hier al 

in 2014 mee te pilotten. Wees daar ambitieus in en kijk uit dat we niet het oude systeem in een wijkgericht jasje vervatten. Groei daarnaast geleidelijk 

toe naar integratie. Overigens komen 23+ers vanzelf al in beeld in het wijkteam voor Jeugdzorg vanuit de benadering een gezin, een plan, een 

regisseur; daarmee komt ook de volwassenenproblematiek al in dit wijkteam terecht.  

 

Subgroep 2 

 Deelnemers vinden het beleidskader en dus ook de inrichting van het nieuwe jeugdhulpstelsel nog vrij abstract geformuleerd. Maak bij de inrichting 

ook gebruik van bevindingen en ontwikkelingen van andere gemeenten in de regio. 
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 Er is vertrouwen in de keuze voor het plaatsen van generalisten in het wijkteam met ieder specialistische kennis op een relevant gebied. Waak wel 

voor vervlakking. Zorg voor onderlinge kennisdeling. Wacht niet te lang met het bepalen/benoemen van de participerende partijen in het wijkteam. 

 In de uitwerking is het van belang de expertise en potentie uit de buurt in het wijkteam te brengen/aan het wijkteam te koppelen.  

 Inbreng in het wijkteam vanuit onderwijs en expertise op het terrein van j-LVB (Licht Verstandelijk Beperkten) goed borgen. Laat deze expertise in 

2014 al in het wijkteam komen. 

 Maak het wijkteam niet te smal, juist omdat dit wijkteam veel zelf gaat uitvoeren en de preventieve inzet versterkt moet worden. 

 Schaal tijdig op, modder niet eindeloos door wanneer specialistische zorg nodig en effectiever is. Schakel ook tijdig weer ‘af’ naar lichtere zorg. 

 Bouw ruimte in om te transformeren; waakzaamheid is vereist om niet hetzelfde te blijven doen.  

 Hoe voorkomen we dat het organisatiebelang blijft prevaleren boven het belang van het kind. 

 Het aantal intramurale plaatsen (‘bedden’) is al afgenomen vanaf 2008. Zet deze lijn voort. Heb daarbij wel ook voor ogen dat er altijd intramurale 

bedden nodig zullen zijn. 

 De rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan nadrukkelijker in de nota naar voren komen. De JGZ heeft nagenoeg 100% bereik onder de 

doelgroep en is een belangrijke vindplaats. 

 Eens met de keuze voor een ‘aparte jeugdkolom’ in de wijkgerichte benadering. Voor de lange  termijn wordt totale integratie aanbevolen. Waak dan 

wel voor het verdwijnen van specifieke expertise voor de jeugd. Zorg vanaf het begin voor goede schakels tussen de wijkgerichte aanpak voor 

jeugdigen/opvoeders en volwassenen. Ingeval van (multi) jeugd-/opvoedingsproblematiek is vrijwel altijd ook sprake van problematiek bij de ouders in 

bredere zin. Borg vanaf het begin de ontschotte benadering (Awbz/Wmo, onderwijs, inkomen, participatie/werk) wel goed. 

 Onderwijsveld meenemen in de consulatie. Ook in de volgende fasee wanneer het uitvoeringsplan aan de orde is. Onderwijs vormt een zeer 

belangrijke vindplaats. Maak in gezamenlijkheid met het onderwijs en zorgaanbieders de volgende stap in het proces. 

 Tot slot de aanbeveling in nog meer in BAR-verband gezamenlijk op te trekken, meer harmonisatie in (de uitvoering in) BAR-verband.  

 

Plenaire afsluiting 

De kern van de besproken onderwerpen in de subgroepen worden door Henk Roerhorst en Jacques Bovens plenair teruggekoppeld. Afgesproken wordt dat 

de inspraaknotitie voor de gemeenteraden v.w.b. deze bijeenkomst (incl. het advies hoe met de inbreng omgegaan wordt) ook naar de aanwezigen 

doorgestuurd wordt. Belangrijke vraagstukken die in de subgroepen aan de orde zijn gesteld zullen terugkomen in het uitvoeringsplan 2015. Aanwezigen 

vanuit de gemeente geven aan dat men graag aan de voorkant van dit proces met de partners verder wil spreken over o.a. de invulling en afbakening van de 

wijkteams en de toeleiding naar de wijkteams. Afgesproken wordt dat nog voor het zomerreces een aankondiging voor een vervolgbijeenkomst hiervoor in de 

3
e
 of 4

e
 week van januari wordt gemaild.  
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Verslag bijeenkomst bespreking consultatieversie MJB-kader jeugdhulp met vrijgevestigde zorgaanbieders, 16 december  

 

 

Aanwezig: 20 vrijgevestigde zorgaanbieders (op het terrein van de GGZ) 

 
1. Opening 

Bianca den Outer opent de bijeenkomst en geeft aan dat de meerjarenbeleidskader is opgeleverd. Na een voorstelronde verzorgt Christine Flaten een 

presentatie waarin informatie wordt gegeven over de stand van zaken in de BAR-subregio en wordt ingegaan op de kern van de inhoud van het 

meerjarenbeleidskader. 

 

De aanwezige vrijgevestigde zorgaanbieders spreken hun waardering uit dat zij zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst in een vroeg stadium van de 

voorbereidingen door gemeenten op de nieuwe taken. Naast Tilburg zijn de gemeenten BAR de eersten die aanwezigen benaderd hebben en 

gelegenheid tot inspraak geven.  

 
2. Bespreking van het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp met de vrijgevestigden. 

 

 Hoe zijn de wijkteams georganiseerd? Ik begrijp dat er nu ruim een jaar wijkteams bestaan maar ik kan nergens aansluiting vinden in 

Barendrecht. 

Er wordt nadere uitleg gegeven over de proeftuinen in de gemeenten BAR. 

In Barendrecht is de proeftuin Wijkzorg voor jeugd na de zomer 2013 aangevangen. 

De coördinatie van de proeftuin ligt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Christine Flaten zal betrokken zorgaanbieder in contact brengen met de 

CJG-coördinator. 

 Welke gevolgen kunnen  de gemeenteraadsverkiezingen hebben voor dit plan? 

De huidige gemeenteraden zijn goed betrokken bij het proces. Ondanks de bekende onzekerheden, zullen de gemeenteraden de nota in januari 

2014 behandelen. Dit is van belang voor de verdere voorbereidingen vanaf begin 2014. Wanneer de samenstelling van de gemeenteraden na de 

verkiezingen in maart 2014 wijzigt en de nieuwe gemeenteraad andere keuzes maakt, dan kan dit tot gevolg hebben dat het beleid ook gewijzigd 

wordt. De verwachting is dat de kans hierop gering is. De maatschappelijke opgave van deze decentralisatie wordt breed gedeeld door de raden 

(en daarmee politieke partijen).   

 Aan welke afspraken wordt gedacht met de huisartsen, via welke wegen? 

Dit is mede afhankelijk van de bereidwilligheid van de huisartsen. Huisartsen hebben een autonome positie in het systeem en kunnen (net als o.a. 

jeugdartsen) rechtstreeks naar voorzieningen van de gemeente doorverwijzen. In overleg met de huisartsen wordt nader bepaald welke plaats zij 

in het stelsel in kunnen nemen, hoe de afstemming bij direct doorverwijzing plaats vindt. Deze afstemming bij aanvang van een zorgtraject is van 
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belang opdat gemeenten/aanbieders zo nodig direct een brede intake/een integraal aanbod kunnen overwegen. Daarnaast is kennis van de 

doorverwijzingen van belang om goed zicht te hebben op de ingezette zorg en de uitputting daarvan lopende een jaar. 

Verder moeten huisartsen voorzien worden van een continue actuele sociale kaart & de in te zetten voorzieningen 

 Krijgen huisartsen ook budget om jeugdhulpvoorzieningen in te kopen/schakelen? 

Nee, dit is niet het geval. 

 Er is een onzichtbare groep kinderen die diabetes type I hebben en die hebben extra hulp nodig.  Hoe krijg je regie op deze zorg? 

Aangegeven wordt dat de zorg nu verspreid is (medische zorg en jeugdhulp) en ook versnipperd. Voor gemeenten is dit ook een 

ontdekkingstocht. Hoe organiseer je dit beter en in welke context? Dit is een punt van aandacht in de uitwerking.  

 Doordat zorginstelling participeren in het wijkteam, bestaat er een aanzienlijke kans dat zij ook doorverwijzen naar de eigen 

zorginstelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Voor de vrijgevestigde vormt dit een bedreiging. De doorgeleiding is 

dus beïnvloedbaar.  

Hierbij wordt aangegeven dat sommige ouders/jeugdigen bewust kiezen voor een vrijgevestigde aanbieder i.p.v. een grote 

zorginstellingen. Deze ruimte moet blijven. 

Het is van belang dat het mandaat en sturing goed geregeld wordt. Het CJG krijgt hierin een belangrijke positie. V.w.b. het diagnostisch team is in 

de nota aangegeven dat deze onafhankelijk moet zijn.  

 Kunnen we niet iemand inzetten van de vrijgevestigden in het wijkteam voor jeugd?  

Aangegeven wordt dat dit onwerkbaar is omdat er veel vrijgevestigden actief zijn. Voor deze bijeenkomst zijn al 50 vrijgevestigde zorgaanbieders 

uit het hele land benaderd, die jeugdigen uit de gemeenten BAR in zorg hebben (gehad).  

 Als iemand in Ridderkerk woont maar behandeld wilt worden door een vrijgevestigde zorgaanbieder in Breda; is dat straks mogelijk? 

Op dit moment kan hier nog geen antwoord op gegeven worden. Deze vraag moet begin 2014 beantwoord worden. Aan de gemeenten is het ter 

afweging of met vrijgevestigde aanbieders door het hele land of alleen bijvoorbeeld binnen de regio wordt gewerkt. De inzet via een PGB blijft, 

binnen de kaders van het beleid, mogelijk. 

 Hoe zijn de taken tussen Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming geregeld?  

In het Regionaal  Transitiearrangement zijn afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg en er is besloten dat deze soort zorg (schaars) 

gezamenlijk wordt ingekocht door de samenwerkende gemeenten in de  regio. De gemeenten BAR zijn voornemens vanaf het tweede kwartaal 

2014 de proeftuin uit te breiden met ‘drang en dwang’, waardoor op korte termijn geëxperimenteerd wordt met jeugdbescherming in het nieuwe 

stelsel.  

 De zorgverzekeraar heeft macht als het om de inkoop gaat , wat voor gevolgen heeft dit voor de zorgverleners? 

Aangegeven wordt dat wat betreft de zorgverzekeraars de gemeenten in 2015 sturend zijn voor wat betreft de middelen van de 

jeugdhulpvoorzieningen. De gemeenten staan aan het roer als het gaat om de inkoopvoorwaarden.  

 Is er een communicatieafdeling? 

De gemeenten BAR zijn momenteel bezig  een website te maken voor de 3 decentralisaties in het sociale domein (onderdeel v/d website van de 

gemeente). Daarnaast is een website van de samenwerkende gemeenten in de regio in de maak, waar alle informatie over de transitie (zoals 

platforms, telefoonnummers en vragen) op komt te staan. 
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 Wie staat er boven de gezinsgeneralist, is dat de CJG coördinator? En aan welke opleidingsvereisten / niveau moet deze generalist aan 

voldoen? 

De gezinsgeneralist zal functioneel worden aangestuurd door de CJG-coördinator. 

Wat betreft opleiding zal deze generalist minimaal een HBO-profiel moeten hebben bijv. Algemeen Maatschappelijk Werk /Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening. Dat betekent ook dat vanuit de HBO instellingen er een andere benadering wordt gevraagd. De gezinsvoogden worden niet de 

toekomstige generalisten, maar ze zullen wel samenwerken. 

 Wie gaan er bij ouders op huisbezoek?  

De gezinsgeneralist zo nodig. 

 Is er ook zorgaanbod voor Poolse gezinnen in de gemeenten? 

Aangegeven wordt dat dit heel specifiek is en daarom niet het geval is.  

 Is er ook ruimte voor vernieuwende plannen zoals dat van Tante Joy, gericht op jonge mantelzorgers? 

Gedeeld wordt dat jonge mantelzorgers ondersteuning verdienen wanneer zij dit nodig hebben. Vernieuwende plannen die passen binnen de 

lokale doelstellingen en de transformatie worden positief bezien, mits ook de financiële ruimte dit toelaat.  

 Hoe is de schakel tussen school en de wijkteams? 

Deze schakel is van groot belang. De ondersteuningsteams in het onderwijs en de wijkteams voor jeugd gaan nauw met elkaar samen werken. 

Dit is ook nu al de praktijk in de proeftuinen. In 2014 worden verschillende opgaven samen met (de samenwerkingsverbanden van) het onderwijs 

nader uitgewerkt. 

 Hebben jullie ook inzicht in cijfers als het gaat om kindermishandeling? 

Medio 2013 is een quick scan opgesteld van het zorggebruik in de gemeenten in 2010 en 2011. In februari 2014 wordt deze geactualiseerd en 

gecompleteerd. Cijfers over kindermishandeling zijn hier in opgenomen. 

 Is er bij de jongerenparticipatie op dit terrein sprake van een heterogene of specifieke groep jongeren? 

Jongeren worden via bijv. buurtsportcoaches en jongerenwerk benaderd om input te leveren en mee te denken. Daarnaast kent Ridderkerk een 

eigen jongerenraad en participeren jongeren in de opgerichte klankbordgroep jeugdhulp/CJG aldaar. In 2014 willen de gemeenten ook jongeren 

in dit proces betrekken uit zorginstellingen (cliëntenraden) en bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Er is dus sprake van een heterogene groep. 

 Tot slot wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de borging van specifieke kennis en aanbod op het terrein van de GGZ in het nieuwe 

stelsel.  

 Christine Flaten geeft aan dat begin 2014 gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, welzijn en ouders/jeugdigen een tijdelijke ‘denktank’ 

zullen vormen om een aantal vraagstukken in het nieuwe jeugdhulpsysteem (samenstelling wijkteam, toeleiding naar het wijkteam/de 

jeugdhulp, vormgeving diagnostisch team e.d.) met elkaar te bespreken. Zij nodigt twee vrijgevestigden uit hier aan deel te nemen. 

Twee aanwezige vrijgevestigden geven zich hier voor op. 
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Verslag bijeenkomst bespreking consultatieversie MJB-kader jeugdhulp met de doelgroep (ouders), 18 december  

 

 

Aanwezig: 1 vertegenwoordiger van de klankbordgroep ouders jeugdhulp Barendrecht, 1 vertegenwoordiger van de klankbordgroep ouders & jeugdigen 

jeugdhulp Ridderkerk, de coördinator van genoemde klankbordgroepen, 2 leden van de WMO-raad Albrandswaard, twee ‘individuele’ ouders. 

 

De bijeenkomst wordt geopend door Christine Flaten. Na een voorstelronde wordt het doel van de bijeenkomst toegelicht en worden middels een presentatie 

de stand van zaken van het proces en de uitgangspunten van de kadernota toegelicht. 

 

Weergave bespreking op hoofdlijnen: 

-Nadere uitleg is gegeven over de uitvoering van de proeftuin Wijkzorg voor Jeugd in de gemeenten BAR. De procesevaluatie, de effectiviteitsanalyse en het 

klanttevredenheidsonderzoek worden na behandeling van deze stukken op bestuurlijk niveau toegezonden aan de deelnemers van de bijeenkomst. 

-De vraag wordt gesteld in hoeverre er in de samenleving sprake is van een voldoende ontwikkelde civil society om op een effectieve en afdoende inzet vanuit 

het sociale netwerk te kunnen vertrouwen. De versterking van de (pedagogische) civil society komt niet vanzelf van de grond en dient gestimuleerd, 

geinitieerd en gefaciliteerd te worden door gemeenten. 

-De ‘norm’  waar jeugdigen tegenwoordig aan moeten voldoen om niet als ‘zwak/afwijkend’  bestempeld te worden is hoog, wordt aangegeven. Als voorbeeld 

wordt de prestaties in het onderwijs genoemd. De lat ligt voor groepen jeugdigen te hoog. Dit besef en een andere benadering van deze groepen kinderen 

door de samenleving, vraagt om een andere houding bij burgers, gemeenten, scholen. Dit is van belang in het kader van de beoogde doelstelling van de 

decentralisatie jeugdzorg op het gebied van ontzorgen en demedicaliseren. 

-Geadviseerd wordt te overwegen het wijkteam niet alleen te laten bestaan uit HBO-geschoolden, maar ook minstens een wetenschappelijk geschoolde. 

-Wees waakzaam voor cultuurverschillen tussen overheid/samenleving, (professionals in de ) zorg/onderwijs. 

-V.w.b. het onderdeel ‘regie bij de ouders’: dit wordt gewaardeerd. Gewezen wordt op het feit dat niet alle ouders over de capaciteit beschikken dit goed/sterk 

op zich te nemen. 

-Let op de privacy. Enerzijds moet dit goed geborgd en beschermd zijn. Anderzijds is een versoepeling van professionals gewenst om signalen of voortgang 

in de geboden ondersteuning en zorg goed te kunnen bewaken.  

Nu er een groter beroep gedaan zal worden op de civil society is het van belang ook weloverwogen te bepalen hoe de privacy zich verhoudt tot het 

inschakelen van (en informatie-uitwisseling met) vrijwilligers. Deze groep is niet gehouden aan regels hieromtrent. 

-Aandacht wordt gevraagd voor de groep kinderen met een asiel- of vluchtelingenstatus. Laatstgenoemde groep heeft overigens dezelfde toegang tot 

jeugdhulpvoorzieningen dan alle andere kinderen. 
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-De samenstelling en de consistentie in de personele bezetting van het wijkteam is van groot belang. Aanwezigen zijn terughoudend in inkoop van 

zorg/ondersteuning via aanbesteding. Aanbesteding kan leiden tot wijzigingen in de personele bezetting van het wijkteam, terwijl bekendheid en 

vertrouwdheid van groot belang zijn voor een succesvolle aanpak. 

-De transformatie vraagt om een andere sturing dan de transitie. Geadviseerd wordt in de sturingsvisie en de uitwerking daarvan onderscheid op deze twee 

niveaus te maken. 

-Op blz. 22 in de nota wordt bij de sturing het model van Sinek aangehaald. Dit is een model voor leiderschap en is misplaatst in de context van sturing. 

-Er is veel draagvlak voor het experimenteren met nieuwe onderdelen van de aanpak in proeftuinvorm. Geadviseerd wordt diverse onderdelen van het nieuwe 

jeugdhulpstelsel op deze wijze door te ontwikkelen en de ruimte te blijven bieden voor experimenteren, evalueren, leren, bijstellen. 

-Uitgaande van het accent op de versterking van de eigen kracht en de civil society zou de schaal waarop wijkteams opereren idealiter gezien zo klein 

mogelijk, op buurtniveau moeten zijn.  

-Geadviseerd wordt sport en welzijn te integreren in het wijkteam. Betrek vereniging goed in het nieuwe jeugdhulpstelsel. 

-De vernieuwing van het jeugdhulpstelsel (de transformatie) vraagt een gedrags- en cultuurverandering op alle niveaus; in de maatschappij, bij de lokale 

overheid, bij zorgaanbieders, in het onderwijs etc. Dit vraagt om een duidelijke visie en inzet voor de langere termijn.  

-De inhoud van de nota gaat alleen in op de wat-vraag. Hoe een en ander zal worden uitgevoerd is cruciaal. Dit komt in het uitvoeringsplan 2015 dat in 2014 

verschijnt tot uitdrukking. 

 

De gemeenten nodigt de aanwezigen uit twee personen uit hun midden af te vaardigen in een ‘denktank’. Deze groep zal naast ouders bestaan uit 

vertegenwoordigers van zorgaanbieders en gemeenten. De groep komt eind januari bijeen om zich te buigen over advisering voor gemeenten op het gebied 

van de inrichting van het nieuwe stelsel. De heer Ritmeijer en mevrouw Jumelet melden zich hiervoor aan. 

Onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun input en adviezen, wordt de bijeenkomst afgesloten.  
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Inspraak jeugdigen 

 

De inspraak van jeugdigen op de uitgangspunten van de kadernota heeft via het jongerenwerk plaatsgevonden (medio december 2013); 

 

Het uitgangspunt één kind, één plan, één regisseur spreekt de jongeren waarmee gesproken is erg aan. Zij geven de voorkeur aan één contactpersoon voor 

de jongere en waarschuwen er voor te waken dat hulpverleners niet langs elkaar werken. Jongeren vinden het daarnaast van belang dat de keuzes en 

mogelijkheden voor de in te zetten ondersteuning en hulp met de jongere zelf besproken wordt; laat de betrokken jeugdige hier zelf over meedenken en 

meebeslissen, is de aanbeveling.  

 

Daarnaast is in het voorjaar 2013 bij het opstellen van de uitgangspuntennotitie jeugdzorg BAR de jeugd benaderd en om input gevraagd. Dit leidde tot de 

volgende aandachtspunten (op hoofdlijnen): 

 
1. De veiligheid van het kind of de jongere staat voorop.  

De jongeren noemen zelf dat jeugdhulpverlening goed in de gaten moet houden of een jongere wel in staat is om zelf goede beslissingen te nemen en 
hier zo nodig in moet sturen. 
Daarnaast vinden jongeren het belangrijk dat er een goede crisisopvang is voor jongeren die met een acute, ernstige situatie te maken krijgen. 

 
2. Zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het moet.  

De jongeren vinden zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht erg belangrijk.  
Jongeren vinden het belangrijk dat jeugdhulpverlening een luisterend oor biedt en het soms ook daarbij laat. Er hoeft niet altijd een hulpverleningsactie in 
gang gezet te worden; soms is wat aandacht voldoende. 

 
3. Eén gezin, één plan, één regisseur.  

De jongeren vinden het belangrijk dat er in principe sprake is van één vast aanspreekpunt; allerlei verschillende hulpverleners werkt verwarrend. 

Daarnaast is het van belang dat hulpverleners afmaken wat zij in gang zetten, aan opvolging doen en je niet zomaar laten vallen als je nog met problemen 

zit. 

 
4. Ouders en kinderen worden waar mogelijk altijd betrokken bij het bepalen van de ondersteuning die zij nodig hebben (van aanbod- naar 

vraaggericht werken). 

Hulpverlening moet meer zijn dan het overdragen van informatie; jongeren zijn vooral tevreden als samen met hen ook gezocht wordt naar haalbare, 

praktische oplossingen. Daarbij is het belangrijk dat deze niet worden opgelegd, maar echt van de jongere zelf zijn, waarbij de hulpverlener ondersteunt. 

Wel geven de jongeren aan dat privacy ook belangrijk is. Ouders hoeven niet altijd op de hoogte te worden gesteld of mee te beslissen.  
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5. Hulp heeft een tijdelijk karakter en wordt zo zwaar en lang geboden als nodig.  

Wanneer men eenmaal goede ervaringen heeft met (school)maatschappelijk werk, dan is deze optie ‘top-of-mind’ als laagdrempelige mogelijkheid voor 

informatie, advies en ondersteuning.  

Ook geven de jongeren aan dat zij het belangrijk vinden dat een hulpverleningstraject goed wordt afgerond. 

 
6. Hulp wordt zoveel mogelijk dichtbij en integraal georganiseerd en in verbinding met lokale voorzieningen.  

Dit wordt door jongeren logisch gevonden. Toch geven zij ook aan dat het bij grote problemen logisch is dat je moet reizen. Daarnaast is anonimiteit 
belangrijk voor de jongeren.  
“Ik vind dat hulpverlening dicht bij huis moet zijn. Of op school. Dat maakt niet zo veel uit. School is wel handig, daar ben je toch. En het kan ook wel 
anoniem. Niemand weet bijvoorbeeld dat wij hier in deze kamer praten.”  

 
7. Gezamenlijk wordt maximaal geïnvesteerd in de informele en preventieve zorg om het beroep op langdurige en specialistische zorg zo veel 

mogelijk te voorkomen. 
Wat van cruciaal belang is vertrouwen. Een deel van de jongeren in het onderzoek heeft het idee niemand te kunnen vertrouwen, dus die praten met 
niemand en houden hun vragen en problemen voor zichzelf. Vertrouwen is daarom belangrijk in de preventieve fase.  
Een voorbeeld van informele en preventieve zorg is online fora. Er wordt genoemd dat jeugdhulpverlening ook online moet zijn, omdat jongeren veel 
online doen, met name als zij anoniem willen blijven.  

 
8. De aanpak wordt continu getoetst op kwaliteit en aan resultaatgerichtheid en doelmatigheid.  

Dit uitgangspunt is niet getoetst onder de jongeren. De jongeren die ervaring hebben met jeugdhulpverlening, geven aan dat zij graag willen meedenken 

over hoe jeugdhulpverlening beter ingericht kan worden.  
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Advies WMO-raad Albrandswaard 

 

 

De WMO-Raad  Albrandswaard heeft kennisgenomen van bovengenoemde notitie. Haar is gevraagd hierover advies uit te brengen. De leden hebben 

gelegenheid gehad hierover hun mening schriftelijk kenbaar te maken en vervolgens is het stuk besproken in de vergadering van 12 december 2013. 

 

De WMO-Raad  Albrandswaard is van mening dat het een uitstekend stuk is. Zij is het eens met de visie en de uitgangspunten die in de nota worden 

vastgesteld. Bovendien wordt geconstateerd, dat de inhoud naadloos aansluit bij het Regionaal Transactiereglement over hetzelfde onderwerp. 

 

De Raad constateert verder,  dat het nu van groot belang is hoe e.e.a. vorm gaat krijgen. 

Het wat en hoe komt in deze nota nog niet duidelijk aan de orde. De Raad is dan ook zeer benieuwd naar de plannen die moeten leiden tot de invoering en 

belangrijker nog de uitvoering van dit beleid. Zij vraagt de gemeente dan ook de haar op de hoogte te houden en te betrekken bij de stappen die in het 

komend jaar moeten worden gezet. Zij is van harte bereid in dit proces te participeren. 

 

Tot slot vraagt de Raad bijzondere aandacht voor de privacy. In de nota komt eenmaal het woord privacy voor en wordt er gesproken over een beveiligd 

burgerportaal. .Zeker bij een beleid waarin uit wordt gegaan van zelfredzaamheid, eigen kracht, en het inzetten van de eigen omgeving( civil society) bestaat 

het gevaar dat privacy gevoelige informatie terecht komt bij mensen die niet beroepshalve een geheimhoudingsplicht hebben. 

 

Wij vertrouwen erop dat u in het vervolgtraject rekening zult houden met de door ons gemaakte opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

WMO Raad van Albrandswaard 

 

J.J. Baars      J.W. Polderman-Vollebregt 

Voorzitter      Secretaris 

 


