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Rucphen, 19 januari 2021 
 
 
Onderwerp: Ongevraagd advies regiovisie Jeugdhulp WBW 2022-2025 
 
 
Geachte College, 
 
Half november zijn wij geïnformeerd dat de regiovisie jeugdhulp behandeld is door het college B&W. 
Ondanks het verzoek om tijdig de adviesraad te betrekken bij de vorming van de (lokale) visie 
jeugdhulp zijn wij op voorhand niet op de hoogte gebracht.  
 
Gevraagd advies is niet meer mogelijk. Desondanks wil de adviesraad het college voorzien van een 
ongevraagd advies. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de verdere inrichting van de 
lokale visie en uitvoering jeugdhulp.   
 
Afgelopen beleidsperiode kenmerkt zich door het verder ontwikkelen van de decentrale jeugdhulp.  
Sinds 2021 is de jeugdhulp verdeeld over de ambulante jeugdprofessionals en gespecialiseerde 
jeugdprofessionals. Vanuit deze nieuwe structuur wordt er meer focus gelegd op enkelvoudige-, 
complexe- en specialistische ondersteuning.  
Als adviesraad ondersteunen wij deze werkwijze en verwachten dat dit leidt tot meer focus en 
efficiëntie bij de jeugdprofessionals.  
 
Voor eenvoudige gezinsproblematiek stelt de adviesraad vast dat de jeugdhulpverlening over het 
algemeen overzichtelijk en soepel verloopt. Door enkele acties kan men vaak verder op eigen kracht.  
Bij aanvang van het centrum voor jeugd en gezin jaren geleden was het beleid dat ouders met kleine 
en grote vragen terecht konden bij de jeugdprofessional.  
 
Door de toenemende hulpvraag waarbij het budget jeugdhulp onder grote druk staat, zijn 
gemeenten genoodzaakt een heroverweging te maken. Welke hulpvraag moet daadwerkelijk door de 
jeugdprofessional worden behandeld en welke “kleine” vragen kunnen de ouders zelf oppakken met 
hulp van de eigen omgeving.  
 
Kijkend naar de wachtlijsten, ervaringen van ouders en knellende budgetten adviseren wij meer 
focus te gaan leggen op zelfredzaamheid en laagdrempelige adviezen bij de eenvoudige hulpvraag.  

 Ouders en jeugdigen zijn over het algemeen digitaal vaardig. Waar het kan zou er meer 
gebruik gemaakt kunnen worden van online informatie en verwijzingen naar 
zelfhulpmogelijkheden en tips. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een aantal links met 
informatie op hun site voor ouders en jeugdigen. In het verlengde van de vorige adviezen 
benadrukken wij dat een voorportaal naar alle activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden 
helpend kan zijn om de zelfredzaamheid en burgerparticipatie te vergroten en de juiste 
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hulpvraag op de juiste plaats te organiseren. Wij verwijzen u naar het platform van OnS 
Moerdijk als goed voorbeeld.  

 Niet iedere hulpvraag hoeft door een professional te worden behandeld. Soms kan een 
ouder verder met een advies uit eigen familie- of vriendenkring. De professioneel kan ouders 
toe leiden naar iemand uit de eigen omgeving, zodat het in de eigen kring verder kan worden 
opgelost. 

 Wij vragen u te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een (inloop)spreekuur vanuit de 
jeugdprofessional te gaan organiseren. Binnen de andere regiogemeenten zien we dat dit 
succesvol is. De jeugdprofessional triageert wat de hulpvraag is en heeft binnen een relatief 
korte tijd een goed beeld of het een eenvoudige hulpvraag is of dat er een vervolg moet 
komen. Vaak zijn de ouder en de jeugdigen met 1 of enkele gesprekken geholpen. Hiermee 
worden lange wachtlijsten ondervangen en kan de jeugdprofessional doelgericht aan de slag 
met de hulpvraag die wat meer ondersteuning vraagt.  
Een prettige bijkomstigheid is dat de jeugdprofessional middels het inloopspreekuur niet 
ieder hulpvraag formeel hoeft af te handelen incl. alle administratieve taken. Een korte 
samenvatting van het gesprek bij eenvoudige hulpvraag volstaat vaak.  

 
Het regiobeleid benadrukt dat er voldoende aandacht uit moet gaan naar complexe 
gezinsproblematiek. Wij ondersteunen dit standpunt.  
Wij zagen afgelopen jaren onvoldoende integraliteit in ondersteuning van multi problematiek. De 
schotten tussen de diverse onderdelen belemmerde de juiste zorg op de juiste plaats. 
  
Het afgelopen half jaar ziet de adviesraad een positieve kentering ontstaan en ligt er zowel bij de 
gemeente als de samenwerkingspartners de opdracht om te gaan werken naar een integrale toegang 
en ondersteuning richting de burgers. Wij onderschrijven deze werkwijze die ten goede zal zijn voor 
de burger maar ook voor de zorgprofessionals om meer persoonsgerichte hulp te kunnen bieden.  
 
De Corona crisis bemoeilijkte de afstemming tussen de jeugdprofessionals en de 
samenwerkingspartners.   
Wij vragen u aankomende beleidsperiode extra aandacht te hebben voor de samenwerking tussen 
de jeugdprofessionals en samenwerkingspartners zoals scholen, jeugdgezondheidszorg en 
huisartsen.  
 
Een vaste, zichtbare, generalistische jeugdprofessional per dorpskern bevordert korte lijnen en 
efficiënte samenwerking met partners. Wij adviseren u dit als doelstelling op te nemen in het lokaal 
beleid en uitvoeringskader.  
 
De adviesraad stelt vast dat er veel werk verzet is in voorliggende periode en er aankomende 
beleidsperiode de nodige uitdagingen zullen passeren.  
Wij vragen u onze adviezen mee te nemen in de verdere vormgeving van het lokaal beleid en 
uitvoering jeugdhulp. Tevens verzoeken wij u ons regelmatig te informeren wat de stand van zaken is 
in de uitvoering van het jeugdbeleid.  
 
Wij vertrouwen u met onze reacties van dienst te zijn en zijn gaarne bereid ons advies verder toe te 
lichten. 
 
Hoogachtend, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein 
 
 
Mevrouw A.E.M. Suijkerbuijk- Huijskens  
Voorzitter/ Secretaris a.i.    
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