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Geachte gemeenteraad,
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 NoordoostBrabant 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) geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het
jeugdhulpgebruik en het onderzoek brengt ook mogelijke oorzaken hiervan in beeld.
Inhoud
PON heeft het onderzoek in de periode augustus-november 2019 verricht. De focus van het
onderzoek lag op de inzet van Zorg in Natura (ZIN), Landelijke Transitiearrangementen (LTA)
en JeugdzorgPlus.

Het betreft de opbrengsten van een kwantitatieve analyse van de registratiegegevens van de
jeugdhulp én een kwalitatieve verdieping op basis van vragenlijstonderzoek onder de
Basisteams Jeugd en Gezin van Noordoost-Brabant, dossieronderzoek van 32 casussen en 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. Naast deze rapportage is er een bijlage
Analyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant. Hierin vindt u de onderzoeksverantwoording, een
tabellenboek van de kwantitatieve analyse en de uitwerkingen van de kwalitatieve verdieping.
Conclusies in het kort
Het onderzoek heeft geleid tot 5 overkoepelende conclusies inclusief aangrijpingspunten voor
beleid (zie deel 1; pagina’s 3 tot en met 7);


De reeds langdurende stijging van het jeugdhulpgebruik lijkt te stagneren. Zorg in
Natura is in de regio in het eerste half jaar van 2019 gelijk gebleven ten opzichte van
het eerste half jaar van 2018. Het aandeel jeugdigen dat gebruik maakt van LTA zorg
stijgt licht. Het aantal jeugdigen in gesloten jeugdzorg neemt in het eerste half jaar
van 2019 iets af;



Problematiek wordt complexer. De vraag waarmee jeugdigen in zorg komen, lijkt
steeds complexer te worden. Dat stelt eisen aan de zorg die aanbieders leveren.
Verder komen jeugdigen jonger in jeugdzorg. De lokale teams zorgen ervoor dat
eerder gesignaleerd wordt.



Triage verdient meer aandacht en ruimte. Door te zorgen voor een goede triage
krijgen jeugdigen sneller passende zorg en wordt onnodige tijdsinvestering door
verschillende partijen verminderd. Het is dan wel nodig dat ook professionals met een
signaleringsfunctie, zoals binnen het onderwijs en leerplicht, voldoende ondersteund
worden.



Eén gezin, één plan, gezamenlijke verantwoordelijkheid; Het veel gebruikte
uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’ lijkt in Noordoost-Brabant nog
onvoldoende verwezenlijkt te worden. Professionals geven aan dat met name de
regisseur ontbreekt. De kans dat dan problematiek verergert is aanwezig.



Betekenisvolle data is noodzakelijk. Dit heeft twee aspecten: een bredere ontsluiting
van data in het jeugdhulpnetwerk is gewenst. Er is betere informatie en prognoses
over de ontwikkeling van de zorgvraag nodig om tot een betere inkoop van zorg te
komen.

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 zoals het
onderwijs vormen de conclusies uit het PON-onderzoek de basis voor de aanpak die we in het
uitvoeringsplan verder concretiseren.

Op deze manier zijn de conclusies van het PON-onderzoek een extra input voor de
beleidsvoornemens in de jeugdhulpregio.
Tevens maken de conclusies en aanbevelingen uit het PON-onderzoek, daar waar het lokaal
beleid is, onderdeel uit van de Osse ontwikkelagenda “vindbaarheid en beschikbaarheid van
de jeugdhulp”.
Met vriendelijke groeten,

Kees van Geffen,
Wethouder Jeugdzorg c.a.
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Rapportage Analyse Jeugdhulp Noordoost- Brabant inclusief bijlage.

