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Geachte Participatieraad,
Op 25 oktober jl. heeft u een advies aan ons toegestuurd m.b.t. de vastgestelde
beleidsvisie over de werkwijze van het team Jeugd en Gezin.
Dank voor dit advies en de positieve beoordeling van de visie en gehanteerde werkwijze
door het team Jeugd en Gezin.
Werkwijze
In uw advies benadrukt u het belang van de door het team gekozen professionele
werkwijze, het belang van een goede kennis van de sociale kaart, de keuzevrijheid van
ouders t.a.v. de in te zetten hulpverlener en het feit dat het team inhoud geeft aan de
zogenomede zorgregie (vinger aan de pols).
Wij zijn blij dat u de vastgelegde werkwijze positief beoordeeld. Ook voor ons college is
het belangrijk dat het kind met diens problematiek centraal staat bij het zoeken naar
passende hulp. Zo is het vanzelfsprekend dat er contact blijft vanuit het team Jeugd en
Gezin tijdens het verloop van het hulpverleningstraject als sprake is van zorgen over de
veiligheid van de jeugdige of als er regie nodig is omdat meerdere aanbieders betrokken
zijn.
Zoals u in uw advies aangeeft, is het erg belangrijk om in het team Jeugd en Gezin een
grote diversiteit aan expertise te hebben; de teamleider en gedragswetenschapper in het
team zijn daar alert op en volgen de ontwikkelingen van de vraag die jeugdigen stellen
nadrukkelijk zodat het team in kan spelen op de meest actuele ontwikkeling in
hulpvragen.
Continuïteit van zorg
U vraagt ons in uw advies om de continuiteit van zorg extra aandacht te geven in een
situatie waarin binnen de sector een groot verloop is van personeel. . U vraagt tevens
aandacht voor de overgang 18 min – 18 plus.
Voor zover dit in onze macht ligt, hebben wij oog voor deze problematiek. Wij zijn er van
overtuigd dat de continuïteit van zorg niet onaanvaardbaar in gevaar is. Dit ondanks het
feit dat er soms wachtlijsten zijn: de medewerkers van het team Jeugd en Gezin voorzien
dan ook in overbruggingszorg. Daarmee houden de gezinswerkers van het team Jeugd

en Gezin steeds vinger aan de pols als dit gegeven de problematiek noodzakelijk wordt
gevonden.
Monitoring
In uw advies geeft u ten slotte aan graag de toekomstige rapportages over cliëntervaring
en kwaliteitstoetsing te willen ontvangen.
Uiteraard zullen wij u deze documenten doen toekomen.
Bel gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de teamleider a.i. van het
team Jeugd en Gezin, Han Tuller, door te bellen naar 06 11315234.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Heerenveen.
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