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Geachte mevrouw Roskes, meneer Kool, beste Ellen en Jaap,
Op 10 juni heb ik van u het ongevraagd advies “Beleidsuitgangspunten en budgettair kader

specialistische jeugdhulp” mogen ontvangen.
In deze brief geef ik een reactie op uw ongevraagd advies.
Advies 1: Transformatie wordt gelijk gesteld aan “goedkoper”.
Advies: stel transformatie gelijk aan kwalitatieve goede jeugdhulp.
Natuurlijk ben ik het met u eens dat transformatie gelijk gesteld moet worden aan kwalitatieve goede
jeugdhulp. In het stuk wordt verwezen naar de inverdieneffecten die de transformatie opgaven ook in
zich hebben. Echter gaan wij samen met de zorgaanbieders voor de inhoudelijke keuze om residentiele
en klinische plekken af te bouwen. Dit doen we door intensieve zorg in te zetten in combinatie met een
gezinsgerichte plek of pleeggezin. We streven er naar om zoveel mogelijk kinderen of jongeren binnen
hun eigen gezin, of in een situatie die het meest weg heeft van een “gewoon” gezin, te laten opgroeien.
Advies 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.
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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.
Ons bereiken ook deze signalen; instroom van jonge onervaren medewerkers en problemen bij het
invullen van nieuwe vacatures. Wij hebben in de transformatie opdracht opgenomen dat een
belangrijke voorwaarde is dat het principe ‘mens volgt werk’ gehanteerd wordt bij de verschuiving
binnen het zorglandschap.
Daarnaast hebben de wethouders in het Regionaal Bestuurlijk Overleg in april 2018 aangedrongen op
een nadere analyse op de ontwikkeling van wachtlijsten en de toenemende vraag naar jeugdhulp.
Momenteel wordt deze analysevraag uitgezet. De resultaten zullen wij t.z.t. terug koppelen aan de ASD.
Advies 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 reële verwijzingen zijn en pas daarop het budget aan.
In het voorstel kunt u zien dat wij specifiek ten aanzien van de specialistische GGZ (SGGZ) extra zorg
gaan inkopen. Wij willen de LTA stroom naar niet gecontracteerde aanbieders beperken.
Wij willen graag dat deze zorg door onze regionaal gecontracteerde aanbieders wordt uitgevoerd tegen
een normaal tarief en niet binnen de duurdere LTA tarieven. Daarnaast vinden wij inhoudelijk dat de
SGGZ zorg zo dicht mogelijk bij de natuurlijk leefomgeving van het kind of jongere moet worden
georganiseerd.
Advies 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.
Advies: Zorg dat in de BJG’s specifieke deskundigheid geborgd wordt.
Juist deze visie onderschrijven wij, wij zijn van mening dat binnen elk BJG een mix aanwezig moet zijn
van diverse expertises (GGZ, Veiligheid, LVB, Jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk etc.). In januari
2018 is extra budget ter beschikking gesteld voor ONSWelzijn om de expertise GGZ en Veiligheid op peil
te brengen.
Advies 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.
Wij streven ernaar om de vraag van het kind of jongere centraal te stellen ook als hier meerdere
gemeenten bij betrokken zijn en zoeken actief naar een oplossing. Wij horen graag van u concrete
voorbeelden zodat we gericht hierover met andere gemeenten afspraken kunnen maken.
Advies 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.
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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.
Enerzijds stimuleren wij het naar voren organiseren van specialistische hulp in samenwerking met de
basisteams jeugd en gezin. Daarnaast willen we regionaal een aantal speerpunten benoemen ten
aanzien van preventie, waarop we eenduidig in alle gemeenten op kunnen inzetten. De speerpunten
worden opgehaald aan de hand van veel voorkomende problematiek binnen de regio. Momenteel
hebben we de volgende speerpunten geformuleerd: 1. vechtscheidingen, 2. depressie preventie bij
jeugd, 3. signaleren van onveiligheid (kindermishandeling, huiselijk geweld). Samen met de
specialistische hulp ontwikkelen we regionale programma’s om een eenduidige aanpak te krijgen.
Tot slot wil ik u bedanken voor dit ongevraagd advies.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

C.P.W. van Geffen
Wethouder Jeugdzorg.

