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Geachte raad- en burgerleden,
In april 2019 heeft het Ministerie van VWS een eindrapportage gepresenteerd van het landelijke
onderzoek naar de ‘Analysevolume jeugdhulp’. Uit deze resultaten blijkt dat het gebruik van
specialistische jeugdhulp in Noordoost-Brabant toeneemt, terwijl demografisch gezien het aantal
jeugdigen in de regio afneemt. Om meer grip te kunnen krijgen op deze stijging (inclusief de oorzaken) en
de vertaalslag te kunnen maken naar concrete aangrijpingspunten voor beleid, hebben de bestuurders
van de 16 gemeenten uit Noordoost-Brabant prioriteit gegeven aan een diepgaandere analyse van dit
vraagstuk. Daartoe hebben zij in juli 2019 opdracht verleend aan het PON. Het voorliggende eindrapport
(Analyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant en bijlage, bijlage 1 en 2) geeft meer inzicht in de stijging van het
jeugdhulpgebruik en het onderzoek brengt ook mogelijke oorzaken hiervan in beeld.
Uitvoering onderzoek
PON heeft het onderzoek in de periode augustus-november 2019 verricht. Er zijn gegevens verzameld
over het gebruik van jeugdhulp in het eerste half jaar van 2019, en deze zijn afgezet tegen het gebruik
van jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2018. De focus van het onderzoek lag op de inzet van Zorg in
Natura (ZIN), Landelijke Transitiearrangementen (LTA) en JeugdzorgPlus.
De voorliggende rapportage betreft de resultaten van
 een kwantitatieve analyse van de registratiegegevens van de jeugdhulp;
 een kwalitatieve verdieping op basis van vragenlijstonderzoek onder de Basisteams Jeugd en Gezin
van Noordoost-Brabant;
 dossieronderzoek van 32 casussen;
 drie interdisciplinaire groepsgesprekken met stakeholders (een voor ieder onderdeel)
De rapportage bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen op regionaal niveau en in het tweede deel wordt dit op gemeenteniveau uitgewerkt aan de
hand van 16 gemeenteprofielen (bijlage 1). Naast deze rapportage is er een bijlage Analyse Jeugdhulp
Noordoost-Brabant (bijlage 2). Hierin vindt u de verantwoording van het onderzoek, een tabellenboek van
de kwantitatieve analyse en de uitwerkingen van de kwalitatieve verdieping.
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Conclusies onderzoek
Het volledige onderzoek heeft geleid tot 5 overkoepelende conclusies inclusief aangrijpingspunten voor
beleid (zie deel 1; pagina’s 3 tot en met 7 bijlage 1);
1. Stijging jeugdhulpgebruik stagneert in 2019.
2. Problematiek (welvaart) complexer.
 Advies:
- regionaal het gesprek aangaan over de reikwijdte van de transformatie van de
jeugdhulp.
3. Triage verdient meer aandacht en ruimte.
 Advies:
- meer aandacht en ruimte aan de voorkant van het zorgtraject.
- meer aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en zorg, inclusie de rol van de
leerplichtambtenaar.
4. Eén gezin, één plan, gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 Advies:
- eerder identificeren van een probleemeigenaar (met mandaat).
- vergroten gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- een helder beeld van het zorglandschap creëren, delen en productief maken.
- het gebruik van het Civiel Traject Beraad (CTB) optimaliseren.
5. Betekenisvolle data noodzakelijk.
 Advies:
- betere ontsluiting gegevens beschikbare jeugdhulpcapaciteit voor professionals.
- betere informatie en prognoses over ontwikkeling van de zorgvraag ten behoeve van
betere inkoop.
- meer inzicht in tekort aan personeel in jeugdhulp zodat het onderwijs daarop kan
inspelen.
Vervolg
De conclusies en aanbevelingen uit het PON-onderzoek zijn een aanvulling op het regionaal beleidsplan.
Door het regionale beleidsteam zal (in samenwerking met de regionale inkooporganisatie) worden
bekeken hoe deze aanvullingen kunnen worden vertaald naar beleidsvoornemens. Naast de input van
aanbieders en partners in de keten vormen de conclusies uit het PON-onderzoek de basis voor de
aanpak die we in het uitvoeringsplan verder concretiseren.
Gemeenteprofiel jeugdhulp gemeente Boekel
In deel 2 (p.24 t/m 28) van de rapportage (bijlage 1) is een profiel geschetst van het gebruik van
jeugdhulp in gemeente Boekel over het eerste halfjaar van 2019, afgezet tegen het eerste halfjaar van
2018.
Hieruit komt naar voren dat het gebruik van jeugdhulp in Boekel laag is in vergelijking met de andere
gemeenten in de regio Noordoost Brabant. Respectievelijk 6,2% en 8,4%. Boekel staat wat betreft Zorg in
Natura op plaats 15 in de regio (van in totaal 16 plaatsen).
Wat betreft de dure LTA (Landelijke Transitie Arrangementen) zorg op plaats 13 van de 16. Het gebruik
van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is nul in het eerste halfjaar van 2019. Alleen het gebruik van
dyslexiezorg is in Boekel relatief hoog, plaats 4 in de regio.
Waarom lagere cijfers?
1. Het basisteam Jeugd en Gezin Boekel/Landerd speelde een grote rol in deze lage cijfers. Het ophogen
van het aantal FTE heeft zijn vruchten afgeworpen. In dit team werkten kundige brede jeugdprofessionals
met veel expertise. Zij werkten ook goed samen.
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2. Ook het plaatsen van de kwaliteitsmedewerker van de gemeente Boekel à 4 uur per week bij het team
heeft zijn vruchten afgeworpen. De samenwerking tussen de gemeente en Ons Welzijn is hierdoor
verbeterd. De lijnen waren korter waardoor zaken sneller met elkaar besproken en afgehandeld konden
worden. Door een kijkje in elkaars keuken vond er ook kennisoverdracht plaats en ontstond er wederzijds
begrip.
3. In gemeente Boekel is er een goede samenwerking met de huisartsen. Dit is ook te zien aan het lage
aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp door de huisartsen in gemeente Boekel. Dit is uitzonderlijk in de
regio. Meerdere malen per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huisartsen, het BJG, het
Dorpsteam, de GGD en de gemeente Boekel. Alle betrokken partijen vinden het een waardevol overleg
waardoor de lijnen ook kort zijn.
De gemeente Boekel ten opzichte van de regio
De cijfers van de rapportage laten zien dat de gemeente Boekel het in verhouding met de regio op orde
heeft wat betreft de jeugdhulp. Daarmee laten we zien dat we het goed doen. Dit betekent niet dat er
geen verbeteringen mogelijk zijn;
Vernieuwd Dorpsteam
Per 1 januari is de toegang Jeugd toegevoegd aan het bestaande Dorpsteam. Met als doel een integraal
Dorpsteam. Dit vergt een grote investering in de vorm van een 2-jarig ontwikkeltraject. Door middel van
dit ontwikkeltraject krijgen we meer grip en sturing op jeugdhulp. Zorgen we voor een betere
samenwerking tussen jeugdhulp en volwassenenzorg. We investeren meer op preventie met als doel
minder zorg nodig te hebben aan de achterkant. En werken we aan een betere samenwerking tussen de
gemeente, Ons Welzijn, GGD, huisartsen, onderwijs en zorgaanbieders.
Huisartsen
De samenwerking met de huisartsen en de POH-GGZ vraagt om een investering die we blijven doen. De
jaarlijkse overleggen blijven een belangrijke onderdeel.
Onderwijs
Investeren in een betere samenwerking met het onderwijs. De eerste overleggen met het
samenwerkingsverband zijn afgelopen jaar inmiddels gevoerd. Komende jaren wordt er samen gekeken
naar hoe het meer bij elkaar brengen van jeugdhulp en onderwijs.
We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de rapportage.

Bijlagen:
Bijlage 1: Rapportage Analyse Jeugdhulp Noordoost- Brabant
Bijlage 2: Bijlage Rapportage Analyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant
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