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Onderwerp: Reactie op ongevraagd advies over de transformatie jeugdzorg

Op 12 mei 2017 hebben wij van u het ongevraagd advies transformatie jeugdhulp mogen
ontvangen. Allereerst willen wij u bedanken voor dit advies wat u geeft naar aanleiding van de
informatieavond op 14 maart 2017 over de transformatieopgaven, waarin zorgaanbieders en
gemeenten met een gezamenlijk plan kwamen. In uw brief refereert u aan het ongevraagde
advies van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Oss. De Adviesraad Sociaal
Domein gemeente Oss heeft hun ongevraagd advies op 20 maart 2017 bij de gemeente Oss
ingediend. Dit advies is als input gebruikt bij het tot stand komen van het definitieve plan, wat ten
tijde van dit advies nog in ontwikkeling was. In deze brief geven wij u een reactie op uw advies.
De jeugdigen en hun ouders/opvoeders.
Bij de ontwikkeling van het gezamenlijk plan is er door ons regelmatig aangedrongen op meer
beschrijving vanuit de inhoud. Wat gaat het uiteindelijk voor de jeugdigen en hun
ouders/opvoeders opleveren. Dit zien we ook terug in de plannen echter blijft dit een belangrijk
aandachtspunt bij de concretisering van de plannen.
Het plan bevat vier onderdelen:
1. Toegang
2. Wonen doe je thuis
3. Regionale zorg
4. Complexe casuïstiek
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Jeugd heeft aangegeven dat met name onderdeel 3 en
4 nog concreter moeten worden uitgewerkt en ter toetsing moeten worden voorgelegd aan het
RBO Jeugd. Uitwerking dient dan ook getoetst te worden aan wat dit voor ouders/opvoeders en
jeugdigen gaat opleveren.

St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel
Postbus 99
5427 ZH Boekel
Telefoon 0492 - 32 68 00
Telefax 0492 - 32 44 95
Telefaxwww.boekel.nl

www.boekel.nl
Bankrekening
IBAN
BIC
BTW nr
K.v.K. nr.

info@boekel.nl
285001264
NL77 BNGH 0285 0012 64
BNGHNL2G
NL001160710B01
172787210000

Gastvrij en Actief

Er zijn geen kinderen in de knel gekomen.
Er zijn de laatste veel signalen over wachttijden bij het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) en de
specialistische jeugdhulp. In het voorstel ‘transformatieopgaven jeugdhulp’ wat de gemeenteraad
op 6 juli 2017 bespreekt zijn ook extra middelen opgenomen voor versterking van de toegang
(BJG). Vanuit de zorgaanbieders wordt in het overleg ‘passende hulp’ samen met gemeenten,
toegang en ouders/opvoeders naarstig gezocht naar oplossingen voor de wachttijden. Echter zijn
wachtlijsten door de jaren heen al een punt van zorg en complex op te lossen doordat er diverse
factoren zijn die hieraan ten grondslag liggen.
Momenteel wordt er samen met de zorgaanbieders en de inkooporganisatie hard gewerkt aan
een dashboard voor wachttijden en wachtlijsten zodat inzichtelijk wordt waar de knelpunten zich
voordoen. Het gezamenlijk optrekken van zorgaanbieders, toegang en gemeenten is hierbij een
eerste stap om te komen tot de aanpak van dit hardnekkig probleem.
Samenwerken.
Zorgaanbieders onderschrijven dat zij veel meer moeten samenwerken met de toegang, om de
juiste ondersteuning en zorg in te kunnen zetten voor de ouders/opvoeders en hun jeugdigen.
Inzet van hulp zo licht als het kan en zo zwaar als nodig is hierbij een belangrijk uitgangspunt,
waarbij de hulpvraag centraal staat.
Met zorgaanbieders wordt momenteel gekeken hoe de financiering systematiek aangepast kan
worden zodat dit een prikkel geeft tot betere samenwerking.
Integraliteit.
Een gezamenlijk plan (1 gezin 1 plan) met ouders/opvoeders en jeugdigen moet nog verder
worden doorontwikkeld. Dit vraagt zowel van de aanbieders als de toegang een
cultuurverandering, waarbij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het plan van aanpak centraal
staat, afschuiven kan niet meer. Binnen 1 gezin 1 plan maken we dwingende afspraken om naast
een toekomstgericht plan ook deze verbinding mee te nemen bij een integrale aanpak.
Kindveiligheid.
Voorkomen van kindermishandeling / kindermisbruik heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit.
Samen met de toegang, Veilig Thuis en de specialistische jeugdhulp wordt momenteel
geïnvesteerd in gezamenlijk oppakken van casussen waar veiligheid in het geding is. Dit om te
voorkomen dat casussen in overdrachten verdwijnen er geen oplossing komt die de veiligheid
van het kind kan garanderen. In de afweging van beschikbaar aanbod voor deze doelgroep heeft
dit de hoogste prioriteit.
Aan de gemeenteraad worden dan ook extra middelen voor Veilig Thuis gevraagd om deze
ontwikkeling te kunnen realiseren.
Preventie.
Preventie is een belangrijk onderdeel van de opdracht toegang. Aan de hand van een analyse
van de hulpvragen bij de toegang en jeugdhulpaanbieders willen we gericht preventie inzetten op
de meest kwetsbare groepen.
Dit kan per gemeente, wijk of kern verschillen. Wij zullen zeker uw advies voor de inzet van social
media / online hulpverlening in de opdracht verstrekking meenemen.
Wij onderkennen dat door de transitie jeugdhulp preventie minder aandacht heeft gekregen. Door
een samenhangend aanbod van preventie willen we versnippering voorkomen. Wij zijn van
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mening dat uitvoering van preventie niet per definitie door het Basisteam Jeugd en Gezin wordt
uitgevoerd maar ook door andere partners wordt gedaan zoals de GGD.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Boekel,
namens dezen,

V. van Moorsel
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