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VWI-WMO 1701-01
Advies op de Transformatieagenda Jeugd

Geachte heer Van den Hout en heer Wesseiink,
De Adviesraden Wmo en VWI geven jaarlijks advies over het transformatieproces Jeugd. Op 12 januari
ontvingen wij uw advies op de Transformatieagenda Jeugd 2016. Onze schrifteiijke reactie heeft langer
op zich laten wachten dan gebruikelijk en wenselijk. Onze excuses hiervoor. In deze brief geven wij u
onze reactie.
Ambities
Wij zijn blij dat u in grote lijnen de ambities in de Transformatieagenda Jeugd onderschrijft. U benoemt
ook een aantal algemene zorgpunten. De Transformatieagenda Jeugd is bedoeld om een overzicht te
geven van de belangrijkste elementen in de transformatie en de samenhang tussen deze elementen.
Ontwikkelingen op het ene thema zijn van invloed op de andere thema’s. Het is een complex veld. waarin
veel moet gebeuren om de transitie om te zetten in transformatie. Niet alles kan tegelijkertijd. Wij
onderschrijven dan ook uw behoefte aan het stellen van prioriteiten. Alle thema’s zijn belangrijk, maar als
we kwalitatieve stappen willen zetten, moeten we meer focus aanbrengen.
Eind 2016 hebben wij de Transformatieagenda Jeugd besproken met de gemeenteraad in een PMA.
Daar kwam ook het meten van resultaten aan de orde. Twee jaar na de transitiedatum hebben we in
beeld welke jeugdigen jeugdhulp ontvangen bij welke aanbieder. De volgende stap is het in beeld krijgen
van de resultaten van de ingezette hulp. Het gaat om de vraag; Wat heeft onze inwoner eraan gehad?
Het streven is om het antwoord op deze vraag steeds scherper te formuleren. Het betrekken van de
jeugdigen en ouders bij het hele hulptraject is daarbij het uitgangspunt. Hier valt veel te winnen en
daarover gaat het gesprek met alle betrokken partijen: ouders, jeugdigen, onderwijs en hulpverleners.
Het positioneren van nazorg is daarbij een belangrijk punt.
Naast de negen bestaande transformatiepunten adviseert u om een tiende punt toe te voegen: Kwaliteit.
Wij vinden dat net als u een belangrijk thema. Het nieuwe stelstel moet kwalitatief goed zijn, waarbij geen
enkel onderdeel uitgezonderd wordt. Wij werken gemeentebreed met een vastgesteld kwaliteitskader en
alle werkzaamheden en stappen worden daaraan getoetst. Ook in het nieuwe aanbestedingsproces voor
de inkoop van maatwerk en individuele voorzieningen Jeugdhulp, Wmo en MO/BW vanaf 2019 vormt
kwaliteit een belangrijke basis. Kwaliteit vormt voor ons geen afzonderlijk agendapunt, maar een
uitgangspunt. Het is een randvoorwaarde net zoals het zorgvuldig delen van gegevens en administratieve
lastenverlichting.
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Agendapunten
In uw brief geeft u per agendapunt adviezen voor het vervolg. Wij geven per advies onze reactie.

Preventie
In 2017 gaan wij met onze partners meer aandacht geven aan de groep mensen met een Licht
verstandelijke beperking (LVB). Om te beginnen starten we met een project waarbij professionals beter
toegerust worden om de signalen van LVB te herkennen. Ook de doelgroep zelf is betrokken in de vorm
van kringgesprekken. Wat is nodig in onze gemeente? De vraag geldt niet alleen voor het preventieve
deel van het stelstel, maar voor het hele stelsel.
Met de overgang van de jeugdgezondheidszorg naar ons Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) kan een
brede basis gelegd worden voor alle kinderen in onze gemeente. De jeugdgezondheidszorg krijgt een
nieuwe positie in het jeugdstelsel. Uw suggestie te gaan werken met het Manifest 1001 dagen bespreken
wij met ons CJG.
Dóórontwikkeling CJG
Bij de dóórontwikkeling van het CJG adviseert u ons om de inzet van een POH Ggz-Jeugd te overwegen.
Wij zetten stevig in op de dóórontwikkeling van de relatie tussen het CJG en onze huisartsen door op
zoveel mogelijk huisartsenpraktijken te werken met spreekuren door een medewerker van het CJG. Het
verschil met een POH Ggz is, dat de CJG medewerker ook een ander specialisme kan hebben dan
Jeugd-Ggz. Naast een Gz-psycholoog kan dit een orthopedagoog of jeugdzorgwerker zijn. De inzet van
de medewerker is afhankelijk van de vraag van de betreffende huisarts. De eerste ervaringen en
resultaten van deze manier van werken zijn positief. De komende maanden gaan wij deze werkwijze
samen met huisartsen evalueren en verder ontwikkelen.
Onderwijs
De relatie onderwijs en jeugdhulp vinden wij net als u belangrijk. Onderwijs, leerplicht, CJG en
aanbieders van jeugdhulp zitten samen om tafel om bij vragen en problemen vanuit leerlingen en hun
ouders te komen tot een goede oplossing. In het basisonderwijs zijn bij deze gesprekken de ouders ook
altijd aanwezig. In het voortgezet onderwijs is de betrokkenheid van ouders en leerlingen nog minder
gebruikelijk. Een leerling krijgt in onze gemeente niet zomaar vrijstelling van de leerplichtwet. Hier gaan
veel gesprekken, een uitgebreid onderzoek en onafhankelijk advies aan vooraf.
In Apeldoorn hebben wij te maken met ruim 30.000 leerplichtige leerlingen. Gelukkig gaat het met veel
leerlingen goed en kan er vaak maatwerk worden geleverd. In de situaties waar het niet goed gaat leren
we en zoeken we naar oplossingen met een breder draagvlak. Dit is niet altijd gemakkelijk.
Kennis en ervaring naar voren
Het uitgangspunt van de transitie jeugdhulp Is dat we het jeugdstelsel opnieuw inrichten, zodat het
kwalitatief beter en effectiever wordt binnen de beschikbare middelen. We willen graag een verschuiving
zien van zware vormen van ondersteuning naar lichte vormen of kortere trajecten. Dit is beter voor de
kinderen en jongeren waar het om gaat, maar er hangt ook een ander prijskaartje aan zware zorg. Deze
verschuivingen hebben we in 2016 voor het eerst financieel inzichtelijk gemaakt. In 2017 gaan we deze
verschuivingen ook inhoudelijk inzichtelijk maken en monitoren.
Veiligheid
De komende maanden evalueren wij ons beleid rondom de veiligheid van jeugdigen en gezinnen. Sinds
2015 wordt regelmatig een drangmaatregel ingezet, waarbij een dwangmaatregel voorkomen kan
worden. Vanaf het najaar 2016 zijn wij gestart met de beschermingstafel waar samen met ouders en hun
netwerk gekeken wordt naar de mogelijkheden. De eerste ervaringen laten zien, dat als ouders goed
betrokken zijn, er meer draagvlak is voor de gekozen oplossing met als gevolg wellicht een beter
eindresultaat. We gaan de komende weken de ervaringen van alle betrokkenen, waaronder ouders, in
kaart brengen. Ook de juridisch (on)mogelijkheden nemen we hierin mee. Als bijstelling van onze manier
van werken nodig is, zullen we dit zeker doen. Uw adviezen over het beperken van schade bij kinderen
door geweld bespreken wij met ons CJG en met Veilig Thuis.
Overgang 18-/18+
Op het moment dat kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken, kunnen op verschillende vlakken problemen
ontstaan. Wij zijn ons bewust van de belemmeringen en kansen en gaan in 2017 met de betrokkenen
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concrete stappen zetten om de overgang soepel te laten verlopen. Een voorbeeld is het vaker inzetten
van onze Opstapregeling voor jeugdigen (wonen) en het organiseren van de jongerenweek Rolling Stone,
waarbij de focus ligt op het schrijven van toekomstplannen. De belemmeringen die worden veroorzaakt
door de schotten die aanwezig zijn tussen de Jeugdwet en de Wmo, gaan we wegnemen met onze
nieuwe inkoopafspraken. Vanaf 2019 gaan wij de individuele en maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp,
Wmo en MO/BW integraal inkopen samen met onze regio gemeenten. Wij zullen u nauw betrekken bij dit
inkooptraject.
InHuis
Op dit moment wordt voor alle sectoren waarin mensen met kinderen werken een Verklaring Omtrent
Gedrag gevraagd. Wij zijn het echter met u eens dat dit geen garanties biedt dat er geen ongewenste en
onveilige situaties kunnen ontstaan.
Vervolg
Samen met alle betrokken partijen werken wij ook in 2017 aan de transformatie van het jeugdstelsel in
onze gemeente. Onze ambitie is dat alle kinderen en jongeren in onze gemeente gezond en veilig
kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Wij zullen uw adviesraden op verschillende momenten en
manieren blijven betrekken bij de verdere ontwikkeling van ons jeugdstelsel.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met Jessica Hoogeland,
adviseur Jeugd en Onderwijs. Zij is bereikbaar per email op i.hooqeland@apeldoorn.nl of per telefoon op
nummer (055) 580 1877.
Hoogachtend,
emeester en wethouders van Apeldoorn

£

Richard-Vnettrigr
Manager Jeugd en Onderwijs.
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