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2.3.2. We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij
toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke
problematiek, stoornissen en beperkingen
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Bijlagen
1. Ongevraagd advies Participatieraad Zwolle.
2. Beantwoording ongevraagd advies ‘ouders gezien’ Participatieraad Zwolle.
Ontwerp besluit
Het college besluit:
Ad 2. In te stemmen met de beantwoording van het ongevraagd advies van de Participatieraad
Zwolle inzake ‘Ouders gezien’ middels een brief (zie bijlage), namens het college, waarin in het in
hoofdlijnen gaat om de volgende reactie:
-

-

Het sociale wijkteam gaat bij 1 gezin 1 plan borgen dat er ook aandacht wordt gevraagd voor
de achterblijvers (meestal familie) bij (vrijwillige) uithuisplaatsing van een kind. Dit vraagt meer
bewustwording bij de betrokken medewerkers van deze problematiek. Hier wordt actief op
ingespeeld.
Het Regionaal Serviceteam Jeugd regio IJsselland (RSJ) , welke namens de gemeenten als
regionale inkooporganisatie fungeert gaat dit onderwerp opnemen in de prestatiedialogen met
de ingekochte jeugdbeschermingsorganisaties. Hierin wordt het idee van ‘lotgenoten groepen’
meegenomen. Geen aparte organisatie ‘Ouders Gezien’ op te richten, vanuit de visie van
Zwolle om verantwoording bij organisaties te leggen en hen het vertrouwen en de ruimte te
bieden om iets met de signalen te doen. Apart organiseren vinden wij vooralsnog niet wenselijk
aangezien dit ons inziens niet nodig is om het doel te bereiken en niet in lijn is met hoe de
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gemeente Zwolle verantwoordelijkheden heeft belegd en afspraken heeft gemaakt met de
betreffende jeugdbeschermingsorganisaties.
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Inleiding
De Participatieraad Zwolle signaleert meerdere problemen in de situatie bij ouders wanneer kinderen
uit huis worden geplaatst, namelijk;
- dat er niet of nauwelijks aandacht is voor ouders wiens kind uit huis wordt geplaatst,
- er geen organisatie is die, of netwerk dat, zich speciaal richt op ouders waarvan een kind uit
huis geplaatst wordt en hen begeleiding kan bieden.
- er tijdens uithuisplaatsing niet of nauwelijks gewerkt wordt aan vermindering van oorzaken van
uithuisplaatsing.
Deze problemen hebben een negatieve invloed op het maatschappelijk functioneren (werk, welzijn,
sociaal netwerk, relaties etc.) van achterblijvers en herhaling van problematiek bij gezinshereniging.
De Participatieraad Zwolle heeft vanwege bovenstaande signalen ongevraagd advies ingediend bij het
College over de ondersteuning van ouders wiens kind uit huis geplaatst wordt onder de naam ‘Ouders
gezien’.
De Participatieraad Zwolle adviseert het college om één organisatie ‘Ouders gezien’ in te stellen die
een antwoord/oplossing biedt voor bovenstaande ervaren leemtes en effecten. De Participatieraad
Zwolle geeft in het advies ook aan ‘hoe dit georganiseerd kan worden’. Middels deze beslisnota wordt
een reactie gegeven op dit advies.
Beoogd effect
Beoogd effect van de beantwoording is betere ondersteuning van ouders wiens kind uit huis geplaatst
wordt, dusdanig dat bij gezinshereniging, de situatie thuis (of de sociale omgeving) positief veranderd
is’. Daarnaast is middels een reactie op dit advies voldaan aan artikel 2 van de verordening
Participatieraad Gemeente Zwolle.
Argumenten
1.1. De reactie draagt bij aan de ondersteuning van ouders en kinderen van de Gemeente
Zwolle.
1.2. De reactie geeft voeding aan de adviestaak van de Participatieraad Zwolle, zodat deze het
college blijft voorzien van signalen met betrekking tot de Jeugdhulp binnen de Gemeente
Zwolle.
Risico’s
N.v.t.
Financiën
Vooralsnog geen financiële consequenties. Wanneer blijkt dat er toch extra zorg dient te worden
ingekocht heeft dit mogelijk regionale financiële consequenties, die nog niet kunnen worden ingeschat.
Vervolg
De bijgevoegde brief met de beantwoording wordt, na besluitvorming van het college, namens het
college verzonden aan de Participatieraad Zwolle.
Openbaarheid
Deze beslisnota met de bijlagen is openbaar.
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