Aan: het college van B en W van de gemeente Boekel .
de gemeenteraad van de gemeente Boekel
i.a.a. Janneke van den Bergh, beleidsmedewerker jeugdzaken
Onderwerp: Ongevraagd advies inzake transformatie jeugdzorg
Datum:
12 mei 2017

.
Bijlage:
Kenmerk: ASD20170004, d.d. 20 maart 2017, betreffende een
ongevraagd advies over de transformatie Jeugdzorg.
Geacht college en leden van de gemeenteraad.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft op 14 maart jongstleden deelgenomen aan de
informatieavond over de transformatieopgaven Jeugdzorg. Op deze informatieavond,
met als vertrekpunt, de in onze regio gerealiseerde basis voor het bieden van
jeugdhulp, werd ingegaan op de intentie van de zorgaanbieders en de gemeenten om
met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de transformatieopgave
Jeugdzorg. In deze bijeenkomst werd vooral gewezen op de noodzaak ervoor te
zorgen dat kinderen en ouders in onze regio de juiste hulp krijgen.
Ondanks dat de ASD Boekel geen directe rol heeft in dit transformatieproces en
derhalve ook niet gevraagd wordt voor een advies hechten wij er groot belang aan
onze zienswijze duidelijk te maken. Wij roepen het college en de gemeenteraad op de
ongevraagde adviezen uitgebracht door de ASD gemeente Oss te ondersteunen en
met de door de ASD Boekel toegevoegde overwegingen in de regio te pleiten voor een
opvolging van deze adviezen bij het verder formuleren van de transformatieopdracht
voor de jeugdzorg.
Bij een aantal door de ASD Oss uitgebrachte adviezen achten wij een nuancering
vanuit het gezichtspunt van de ASD Boekel noodzakelijk.
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Het betreft de volgende adviezen:

•

De jeugdigen en hun ouders/opvoeders

Wij onderstrepen het standpunt van de ASD Oss dat de informatienota niet vanuit de
cliënt geschreven is en de presentatie van 14 maart jongstleden volledig systeemgericht was.
Daarin is naar onze mening het van belang dat cliënten niet alleen behoefte hebben
aan de juiste zorg en vooral zorg op maat en op tijd.
Het uitgangspunt “minder specialistische zorg” mag geen doel op zich zijn. Echter,
wanneer minder specialistische zorg leidt naar naar meer ambulante en
gezinsgerichte zorg, kan dit een win-win situatie zijn.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:
Formuleer beleidsuitgangspunten vanuit de cliënt en toets de oplossingsrichtingen
aan deze uitgangspunten.

•

Er zijn geen kinderen in de knel gekomen

Als ASD Boekel hebben wij onvoldoende inzicht in aantallen kinderen en ouders die
in de knel komen binnen de transformatie van de jeugdzorg. Wel ontvangen wij
signalen dat er lange wachttijden zijn, met name voor kinderen met complexe
problematiek en kindermishandeling.
Ook hebben wij geen inzicht in de wachttijden van de jeugdzorgaanbieders en de
Raad voor de Kinderbescherming. Door het beschikbaar worden van deze informatie
en het inzicht hebben in de wachtlijsten en wachttijden kan er gericht gewerkt
worden aan de knelpunten binnen de jeugdzorg ( complexe problematiek en
kindermishandeling).
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:
Richt zo spoedig mogelijk een dashboard “wachtlijsten en wachttijden” in en volg de
ontwikkelingen daarvan. Analyseer de wachtlijstgegevens in samenhang met het
gehele jeugdveld en formuleer van hieruit beleid om te lange wachttijden te
voorkomen.
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•

Samenwerken

In de transformatie nota, pag. 2, wordt gesteld dat jeugdzorgaanbieders indringend
met elkaar moeten samenwerken. Hiervoor werden vooral systeem-oplossingen
genoemd. Onduidelijk is wat zorgaanbieders zelf doen aan de voorwaarden om die
samenwerking tot stand te laten komen.
Wij denken dat die samenwerking alleen succes heeft als daadwerkelijk de
hulpvragen van de jeugdigen en hun ouders/opvoeders het uitgangspunt mogen zijn.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:
Bundel de sterke kanten van de diverse organisaties en bewerkstellig daarmee een
constructieve samenwerking met als doel snel en efficiënt bieden van jeugdzorg. Met
het instellen van een onafhankelijke arbitrage wordt deze constructieve
samenwerking gewaarborgd in het belang van de jeugdigen en hun
opvoeders/ouders.
Wij dringen er op aan om vooral met en niet over de cliënt te overleggen en ook
samen met de betrokken hulpverlener(s). Elke informatieoverdracht brengt
informatieverlies met zich mee. Laat de cliënt zoveel mogelijk haar/zijn eigen regie
behouden.

•

Integraliteit

In het transformatieplan jeugdzorg ontbreekt een duidelijke visie op integraliteit met
als doel “1 gezin, 1 plan”.
.
Evenzo missen wij oplossingen voor het op- en afschalen van specialistische zorg
naar de lokale BJG’s.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:
Richt jeugdzorgbeleid in op basis van integraliteit met als doel “1 gezin, 1 plan”.

•

Kindveiligheid

Voor slachtoffers van kindermishandeling en -misbruik hebben wij de plicht om
bescherming en de juiste zorg te bieden. De vaak complexe zorg voor deze doelgroep
moet gezien worden als preventie op de langere termijn.
Juist de kinderen die jeugdzorg hard nodig hebben, staan lang in de wachtrij door de
stapeling van wachttijden bij het BJG, de Raad voor de Kinderbescherming, de
Kinderrechter, de gezinsvoogd, en uiteindelijk bij de zorgaanbieder.
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De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:
Geef prioriteit aan kindveiligheid en het bieden van de juiste zorg en bescherming.

•

Preventie

Richt preventie voornamelijk op de meest risicovolle groepen door het gebruikmaken
van social media/ online-hulpverlening etc. Maak hierbij gebruik van de meest voor
de hand liggende vindplaatsen ( scholen, sportverenigingen, jeugd sociëteit)
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert: Kies gericht voor preventie op meest
risicovolle groepen/problematiek. Maak hierbij onder andere gebruik van social
media en onlinehulp-verlening.

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Boekel,
Helma Robbers
Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Boekel
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