Datum
Kenmerk
Aan
Betreft

:
:
:
:

10 juni 2018
ASD20180007a
het college van B en W van de Gemeente Oss
Advies

Geacht college,

Op 8 juni troffen wij het stuk “Beleidsuitgangspunten en budgettair kader
specialistische jeugdhulp” aan op Ibabs tbv de agenda 14 juni van de adviescommissie
sociaal bestuurlijk.
Hoewel wij regelmatig in overleg zijn met de ambtenaar en op de hoogte worden
gehouden van diverse ontwikkelingen, is deze beleidsnotitie niet aan ons ter
advisering voorgelegd.
Op de valreep reageren wij toch kort op datgene wat ons opvalt.
1) Transformatie wordt gelijk gesteld aan “goedkoper”.
Advies; stel transformatie gelijk aan kwalitatieve goede jeugdhulp.
2) Beleid wordt nu gemaakt op basis van cijfers en financiën. Wat er onderliggend
aan ontbreekt is een kwalitatieve analyse over de kwaliteit van jeugdzorg.
Ons bereiken signalen dat er een hoog verloop is van personeel, een hoog
ziekteverzuim, een uitstroom van ervaren hulpverleners en een instroom van
jonge onervaren medewerkers en dat zich een personeelstekort voordoet in de
GGZ.
Advies; onderzoek of budget het probleem is van oplopende wachtlijsten en
hoge instroom in de zorg of dat er ook andere oorzaken aan ten grondslag
liggen.
3) Er blijkt een grote verwijsstroom te zijn naar de GGZ. Toch wordt hier op,
weliswaar geleidelijk, bezuinigd. Is dat wel reëel?
Advies; Onderzoek of de verwijzingen naar de GGZ een reële verwijzingen zijn
en pas daarop het budget aan.
4) Wij signaleren dat men in het land terugkomt van het generalistisch denken in
het lokale veld zoals ook bij ons in de BJG’s. Te veel expertise verdwijnt
hiermee.
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Advies; Zorg dat in de BJG’s specifieke deskundigheid geborgd wordt.
5) Wij signaleren dat er knelpunten ontstaan voor maatwerk zodra het persoonlijk
netwerk van het kind zich in meerdere gemeenten bevindt. Het komt nog te
vaak voor dat problemen escaleren doordat gemeenten er niet uitkomen wie
wat moet bekostigen.
Advies; Spreek onderling als gemeenten af hoe om te gaan met bovenstaande
problematiek.
6) Het beleid is er nu op gericht om specialistische zorg af te bouwen ten behoeve
van generalistische basiszorg. De roep om specialistische zorg is juist groot.
Wellicht moet het roer om. Beter ingerichte specialistische zorg tbv jeugd met
complexe problematieken en andere manieren onderzoeken om preventie en
lichtere hulpverlening te organiseren of betaalbaar te maken (bv. online
hulpverlening, chat, sociale netwerkondersteuning, financiële ondersteuning
mantelzorgers, meer gebruik van social media, landelijke campagnes, gebruik
maken van effectieve preventieprogramma’s) en maak daarin keuzes voor
kwetsbare groepen met LVB-, armoede-, jonge statushouders problematiek.
Nu zijn de jongeren met de zwaarste problematiek , waaronder
kindermishandeling, de dupe van het afbouwbeleid specialistische zorg.
Advies; Onderzoek effectieve goedkopere vormen van preventie en lichte
hulpverlening ten behoeve van voldoende gespecialiseerde hulp voor complexe
problematiek.
Wij gaan er van uit dat u dit advies nog mee kunt nemen bij de stukken voor 14 juni
en wachten met belangstelling uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Jaap Kool, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein

Ellen Roskes
ASD Kenniskring Jeugd
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