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Geacht College,
Inleiding:
De BPR heeft het "plan van aanpak transformatie jeugdhulp" en het verzoek van het college om
advies hierover uit te brengen, ontvangen. De informatieavond op 14 maart in Cuijk over de
transformatieopgaven is door een afvaardiging van de BPR bezocht. Daar kwam duidelijk de intentie
over dat de zorgaanbieders en de gemeenten een gezamenlijk plan van aanpak willen, maar dat daar
een extra financiële ondersteuning noodzakelijk voor is.
Bevindingen:
Na het bijwonen van de informatiebijeenkomst en het bestuderen van het plan van aanpak komt de
BPR met de volgende bevindingen.
•

Het is van groot belang voor de continuering en dóórontwikkeling van de transformatie jeugdhulp
dat het plan van aanpak regionaal, door alle gemeenten, gedragen wordt. Het afhaken van één
gemeente kan al voor stagnatie, onduidelijkheid en onvrede zorgen.

•

Er moet in de nabije toekomst een stabiele balans ontstaan tussen de vraag van specifieke zorg
voor kinderen en jongeren en het aanbod dat door de zorgaanbieders geboden wordt.

•

De BPR is van mening dat aantal zorgaanbieders (grote en kleinere) in de regio te groot is
waardoor het zicht op de kwaliteit van het aanbod beperkt is/wordt.

•

In het plan van aanpak wordt op geen enkele wijze beschreven hoe er zicht gehouden wordt op
de kwaliteit van de hulpverlening. Het is niet duidelijk hoe er enige controle is en wie
verantwoordelijk is voor de controle.

•

Het plan van aanpak vraagt om een extra financiële ondersteuning. In het plan missen wij echter
een tijdpad binnen welke termijn er welke stappen gezet gaan worden en/of wanneer welke
vooruitgang te verwachten is.

•

In het plan van aanpak wordt gesproken over het verlenen van hulp binnen de regio en het
voorkomen van het zoeken van hulp door ouders, kinderen en jongeren buiten de regio. Het is

echter goed denkbaar dat, gezien de geografische ligging van Boxmeer t.o.v. Nijmegen, hulp
buiten de regio dichter bij huis is dan hulp binnen de regio.
•

Om het plan van aanpak te laten slagen is het van belang dat het doorverwijzen van kinderen en
jongeren op een transparante wijze gebeurd. Zowel de basisteams als huisartsen zijn verwijzers.

Advies:
De BPR geeft een positief advies met betrekking tot de investering van het extra geld wat voor het
realiseren van het plan van aanpak nodig is. Wij willen echter wel enkele kanttekeningen plaatsen bij
de uitvoering van het plan in de vorm van onderstaande (sub)adviezen:
•

Om de kwaliteit van het zorgaanbod in beeld te hebben en te houden is het belangrijk dat daar
aandacht aan besteed wordt in het plan van aanpak. In het plan van aanpak moet een hoofdstuk
opgenomen worden dat gaat over de kwaliteitsbewaking over het zorgaanbod van de aanbieders.

•

Gebruik het kwaliteitsinstrument om het kaf van koren te scheiden binnen de zorgaanbieders.

•

Neem in het plan van aanpak een tijdpad op waardoor het inzichtelijk wordt wanneer welke stap
gezet gaat worden en wat deze stap op moet leveren.

•

Neem initiatieven om op sub regionaal niveau, maar zeker op lokaal niveau, te komen tot een
transparante afstemming van verwijzen door huisartsen en basisteams. Initieer en faciliteer
overlegmomenten voor deze partijen.

•

Geef hulpvragers de ruimte om de gewenste en/of noodzakelijk hulp ook af te kunnen nemen
buiten de regio als dit bijvoorbeeld reis technisch gezien logischer is. Het principe dat hulp in de
regio gezocht moet worden is een uitgangspunt, waar wel van afgeweken kan en mag worden.

Mocht U naar aanleiding van dit gevraagd advies vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de BPR-Boxmeer.
In afwachting van uw reactie, verblijven wij.
Met vriendelijke groet.
Jan Stenssen
Plaatsvervangend voorzitter Burgerparticipatieraad Boxmeer

