
betreffende “Uitvoeringsagenda Jeugd“ van de gemeente Doetinchem  

 

Gaanderen: 6 november 2014 

 

 

Geacht college, 

 

Op uw verzoek tot advisering betreffende het ‘Uitvoeringsagenda Jeugd’ willen wij graag ons advies 

uitbrengen. 

In onze vergadering van 6 november jl. is uw uitvoeringsagenda besproken in overleg met de betrokken 

ambtenaren. 

 

In algemene zin willen wij een positief advies uitbrengen over deze nota. In de uitvoerigheid van de nota 

vinden wij veel doelstellingen over hoe u de jeugdzorg in Doetinchem wilt vormgeven en dat ervaren wij 

als positief. Onze opmerkingen zijn bedoeld om de nota verder aan te scherpen en te verhelderen vanuit 

het cliëntperspectief. Het weten waar je aan toe bent. 

 

In ons advies willen wij een aantal aspecten onderscheiden: 

 de op dit moment bestaande onduidelijkheid m.b.t. de contractering van de zorgaanbieders; 

 een algemeen beeld; 

 een aantal specifieke opmerkingen. 

 

Als eerste de nu bestaande onzekerheid. In zowel de landelijke als de regionale pers verschijnen 

voortdurend berichten over het nog niet op orde zijn van de organisatie die per 1 januari 2015 moet 

zorgen voor een correcte uitvoering van de zorg voor de jeugd. Gaat vooral over de tweedelijns zorg.  

Ook nu weer is het tegenbericht dat de bestaande indicaties en begeleiding na 1 januari 2015 gewoon 

doorgang zullen vinden. ‘Daar kunt u op rekenen is de boodschap’.  

Wij adviseren u dringend om daar waar mogelijk duidelijkheid te verschaffen in dit stroperige proces. 

Duidelijkheid ook over eventuele te verwachten problemen.  

Daarnaast adviseren wij u dringend om ook duidelijk te maken hoe nieuwe aanmeldingen en 

verwijzingen kunnen gaan plaatsvinden. Het tot dusverre ontbreken van een overzicht van de mogelijke 

zorgaanbieders en de effecten van mogelijke budgetbeperkingen zorgen voor onzekerheid en 

onduidelijkheid. 

 

In het geheel van de DDK3 wordt veel ingebed. Maar hoe het e.e.a. uiteindelijk gaat plaatsvinden is voor 

ons onduidelijk. In de nota is ten aanzien van de nulde lijn wel veel duidelijk. Dat is heel plezierig maar 

voor verdergaande problematiek is dat minder het geval. Zorg ervoor dat u als gemeente weer degene 

wordt die de informatie verschaft om zo inwoners en de cliënten helderheid te geven over waar hij aan 

toe is. 

 

 

Ten aanzien van het algemene beeld. 

 

Wij zijn blij met de heldere uitleg van wat nu al op de rails staat. Het geeft een goed overzicht van 

bestaand beleid en bestaande uitvoering. 

In die zin geeft deze nota inderdaad een veel beter beeld over hoe het zal gaan dan de eerdere 

verordening en toelichting op die verordening. 

Wij stellen in algemene zin wel vast dat de nota in haar uitvoerigheid vooral aangeeft hoe men zich het 

beleid voorstelt, maar er zijn weinig prestatie indicatoren meegenomen.  

Wij adviseren dan ook waar mogelijk dit toe te voegen. De nota geeft nu een beeld van wat wenselijk is, 

maar is te weinig concreet waar het de te verwachten resultaten betreft.  

 

Om het totale proces te monitoren zou de nota zo ingericht kunnen worden dat duidelijk wordt wat de 

beoogde effecten zijn van het voorgestelde beleid. Het gaat hierbij zowel om de aantallen als de effecten 

op individueel niveau, de cliënt. De nota aanpassen op dit gebied maakt het als instrument bruikbaar om 

na te gaan of het voorgenomen beleid ook tot het gewenste resultaat heeft geleid. 

De opvatting dat de monitoring in het geheel van de DDK 3 zal worden opgenomen om na te gaan of 

het beleid werkt en of de uitvoering tot het gewenste resultaat leidt, vinden wij onvoldoende.  



 

Wij adviseren eveneens in hoofdstuk 1, de inleiding, naast de verwijzing naar DDK 3 ook op te nemen 

op welke wijze het jeugdbeleid haar vorm zal krijgen. U schrijft: ‘Voor meer context, visie en 

uitgangspunten en doelstellingen van het beleidskader van het sociaal domein (inclusief Jeugd) in 

Doetinchem verwijzen we naar het beleidsplan ‘Met elkaar voor elkaar’. Het komt de kracht van deze 

nota ten goede als het eigen gezicht binnen dit kader wordt vormgegeven? 

 

In deze inleiding heeft u veel aandacht voor de preventie en de nulde/eerst lijn, maar de visie op de 

tweede lijn lijkt hierin onderbelicht. U noemt wel procedures, maar de visie blijft onderbelicht.  

Mogelijk dat de kennis en ervaring van de gemeente vooral ligt in deze nulde en eerste lijn. Die huidige 

partners zijn als samenwerkende partners al lang bekend (onderwijs, opbouwwerk, aspecten van 

maatschappelijk werk), maar de nieuwe partners zijn dat veel minder. 

 

Specifieke opmerkingen over de nota: 

In de nota wordt uitgebreid de samenwerking met het Graafschap college besproken. Dat is zeer 

terecht, maar tegelijk missen we een aantal specifieke scholen/schoolsoorten waarmee, vanuit het 

oogpunt van jeugdbeleid, zeker contact noodzakelijk is: 

 Isselborg school cluster 4. Deze school heeft vanuit haar pakket veel contacten met allerlei 

hulpverleningsinstanties/zorgaanbieders.  

Het gaat hier om onderwijs aan leerlingen tot 20 jaar, vergelijkbaar met ROC. 

 Prakticon school voor Praktijkonderwijs, met veel leerlingen die uitstromen naar trajecten voor 

jongeren met grote leerproblemen, zie blz. 27 onder ‘overgang van werkzoekend naar school: 

organiseren van de gezamenlijke intake’.  

 AOC heeft naar onze informatie meer in huis dan hier is aangegeven, zoals o.a. ‘t project 

KAIRO.  

N.B. geef aan of het om het VMBO AOC of MBO AOC gaat. 

 

Ouderbijdrage:  

Op blz. 56 wordt aangegeven dat er een vorm van ouderbijdrage is opgelegd door de gemeente, maar 

verder uitgevoerd door het CAK. Graag zouden wij zien hoe deze ouderbijdrage er uit ziet. Uit het 

zinnetje: de gemeente legt de ouderbijdrage op, maken wij op dat u inzicht kunt verschaffen over de hoogte 

van dit bedrag en of het wel of niet inkomensafhankelijk is.  

 

Wij adviseren u met nadruk om tot verheldering te komen rond het PGB. Het zinnetje dat aangetoond 

moet worden dat zorg in natura niet passend is of anders geformuleerd dat PGB beter passend is. In de 

nota op blz. 57: ‘Als de jongere of zijn ouders overtuigend kunnen motiveren waarom zij de individuele 

maatwerkvoorziening die door de aanbieder wordt geleverd niet passend achten, kan een PGB worden 

verstrekt.’ 

 

Het bepalen of een motivering voldoende is, is nogal subjectief. U geeft in de nota een tweetal 

organisatorische voorbeelden die een motivering zouden kunnen zijn om PGB toe te kennen. Dit gaat 

echter voorbij aan de subjectieve invulling die ouders kunnen geven aan hun wens tot een PGB. Wij gaan 

ervan uit dat zorg in natura niet opgelegd kan worden als ten minste wordt voldaan aan de 

handelingsbekwaamheid van de cliënt dan wel zijn ouders. 

 

Wij ondersteunen de aanpak via het zorgplan zoals u dat omschrijft op blz. 58. Over de wijze van 

toetsing van dat zorgplan moet nog duidelijkheid komen. Wie krijgt hierin de doorslaggevende stem.  

Een toetsing is min of meer een herindicatie en het gaat dan om de vraag wie daartoe wordt gemachtigd. 

Het brede scala van het hulpverleningsaanbod vraagt ook om deskundigheid bij deze toetsing 

(herindicatie). Het lijkt nu dat de buurtcoach deze taak krijgt. Dat lijkt ons in lang niet alle gevallen de 

juiste persoon, vooral als het gaat om hulpverleningstrajecten in de tweede lijn. 

 

Wij adviseren u ook om bij het ‘onderscheid professional/iemand uit het sociaal netwerk’ aan te geven 

hoe dit ingevuld gaat worden. Als de professional in het sociaal netwerk aanwezig is, valt hij of zij dan 

onder de zorgaanbieder via het criterium professional of is hij/zij iemand uit het sociaal netwerk. Blz. 59.  

 



Een aantal definities is soms onduidelijk. Voorbeeld: blz. 7 gebiedsteam. In de toelichting is het een ander 

woord voor een buurtcoachteam. Zorg in de nota een uniforme hantering van termen.  

Voorts is het van belang een lijst van afkortingen toe te voegen. 

Als het om verbindingen gaat is ons advies duidelijker aan te geven waar u verbindingen naar 

vrijwilligerswerk, of inzet van vrijwilligers als mogelijkheden ziet. Voorbeeld Young en kids, mogelijkheid 

om met een vorm van maatjes of buddy’s vorm te geven aan dit werk.  

 

In uw nota geeft u aan dat er 3200 bekende jeugdige mantelzorgers zijn. Juist bij zo’n aantal is het van 

belang dat u aangeeft hoeveel van deze jongeren u denkt te gaan bereiken en met welk aanbod. 

 

De ambitie is groot, maar soms ook vaag. Voorbeeld: bij het brede schoolnetwerk geeft u bij acties aan: 

in 2015 gaan we bepalen hoe de samenwerking zal zijn tussen brede school en de buurtcoach. Dat lijkt 

zoals het hier staat wel een sterk uitgerekt proces terwijl er vanaf 1 januari 2015 samenwerking zal 

moeten zijn. 

De relatie IB-er en buurtcoach zal hierin een belangrijke factor zijn in het proces van een goede en 

snelle hulpverlening. Dat zal naast het ondersteuningsteam - blz. 25 – met een frequentie van 4 X per 

jaar zeker vorm moeten krijgen 

 

Op blz. 22 geeft u aan: de buurtcoach is bereikbaar via het Zorgplein, Werkplein, de gemeente winkel, 

maar ook het wijkcentrum. 

Om de buurtcoach herkenbaar te maken lijkt het zinvol dit om te keren. De buurtcoach is te bereiken 

via het wijkcentrum en ook etc.  

 

Ten aanzien van de privacy geeft u aan dat de ‘wet bescherming persoonsgegevens’ van toepassing is. 

Wij adviseren u om de werkwijze voortvloeiend uit deze wet op dit nieuwe terrein in een duidelijk 

protocol vorm te geven. Het nieuwe beleid met buurtcoaches en de uitwisseling van gegevens tussen 

personen en instanties die dat tot dusverre niet deden, vraagt om goed hanteerbare spelregels. De 

Leertuin – blz. 61- zal moeten leiden tot een protocol. 

 

Tot slot 

Deze uitvoeringsagenda geeft een duidelijk beeld van al bestaand beleid en dat zorgt voor een 

continuïteit in de hulp vooral in nulde en eerste lijn. Dat geeft vertrouwen. Het nieuwe terrein is nog 

lang niet ontgonnen en het is van groot belang dat dit nieuwe terrein steeds gemonitord wordt op wat 

we willen en wat er uiteindelijk plaatsvindt. De genoemde monitoringscriteria zijn vaag en we zullen met 

elkaar dus scherp moeten zijn op hoe het gaat.  

Wij adviseren in deze situatie te zorgen voor een goede begeleiding bij deze verbouwing terwijl de zaak 

gewoon door moet gaan. 

Het nog niet bekend zijn met welke zorgaanbieders we te maken hebben, maakt het moeilijk om tot een 

heel gerichte advisering te komen op het gebied van de tweedelijnszorg. 

 

Hopend zo bijgedragen te hebben aan de opstelling van een definitieve: ‘Uitvoeringsagenda Jeugd’ en zijn 

graag bereid tot nadere toelichting. 

 

Namens de Sociale Raad 

 

Leen van der Heiden 

Onafhankelijk voorzitter  

 

 


