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Beleid  

- Er is recentelijk nieuw beleid in Doetinchem vastgesteld. Vanaf de start van de 

decentralisaties is er gewerkt met De Doetinchemse Keuze. Dat beleid is een aantal 

keer geëvalueerd en op basis daarvan is nieuw beleid vastgesteld.  

- De beleidsdocumenten zijn opgesteld in samenspraak met onder andere de 

gemeenteraad en de Sociale Raad.  

Kaders 

- Voor het bepalen van de kaders van het beleid zijn er verschillende sessies geweest 

met werkgroepen van de raad. Ook het college zelf heeft verschillende brainstorm 

sessies gehad.  

- De raad heeft kaders gesteld en deze zijn door het college overgenomen.  

- Kan soms een spanningsveld zijn tussen college en raad, want college staat dichter 

bij de praktijk en is daardoor al wat stappen vooruit.  

Monitoring  

- De raad wordt elk kwartaal geïnformeerd.  

- Vraagstuk blijft hoe een de raad kaders kan stellen op zo’n ingewikkeld dossier als de 

jeugdhulp.   

- College probeert de raad op alle onderdelen van de jeugd mee te nemen; preventief, 

toegang, specialistisch, GI’s, etc. Daarvoor worden allerlei sessie georganiseerd, 

waar niet alleen gezonden wordt maar waar bijvoorbeeld ook pleegouders aan het 

woord komen.  

- Doetinchem kiest ervoor om extra in te zetten op samenwerking met huisarts en 

onderwijs.  

Hulpvragen 

- Er wordt geen jeugdhulp ingekocht op aantallen. Iedereen die zorg nodig heeft krijgt 

zorg. Mensen hebben keuzevrijheid in aanbieders.   

- Blijkt dat de populatie jeugd afwijkt van hoe de bekostiging vanuit het Rijk is 

georganiseerd. Lastig om al iets definitiefs over te zeggen, want de evaluatie daarvan 

is net bezig. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat ongeveer 2% van de kinderen 

een beperking heeft, maar uit de evaluatie blijk dat dit aantal tussen de 4% en 4,5% 

zit.  

- Vanuit de toegang zijn er geen wachtlijsten.  

- Aanbieders moeten aangeven of ze wachtlijsten hebben. 

Preventief jeugdbeleid  

- In Doetinchem wordt er gewerkt met de Uitvoeringsagenda Jeugd. Daar zit het 

principe van Positief Jeugdbeleid in verwerkt. Belangrijk is om aan te sluiten bij alle 

jongeren in de gemeente.  

- Mooi voorbeeld van het Positief Jeugdbeleid is Graafschap Helpt Scoren. Dat is 

gericht op structuur opbouwen, toekomst perspectief creëren, etc. Dat sluit aan bij het 
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jeugdhulpbeleid, waarbij de beweging naar de voorkant centraal staat. Zodat 

jongeren snel in beeld zijn/komen.   

- Aantal projecten in preventief jeugdbeleid lopen heel goed. Maar er is wel een wereld 

te winnen in inzicht: waar kan nog meer gedaan worden? Vooral aansluiting met 

onderwijs en huisartsen.  

- Momenteel bezig met een programma voor betere samenwerking met huisartsen.  

Toegang en processen 

- Op basis van ervaringen en evaluatie is gekozen om te gaan werken met jeugd- en 

gezinswerker. Dat is tegengesteld van het beleid dat er op dat moment lag; dat was 

juist gericht op generalistisch werken. Maar uit de evaluaties bleek dat er behoefte 

was aan specialisten.  

- De caseload is een uitdaging voor de toegang.   

- Jeugd- en gezinswerker heeft veel ruimte; is verantwoordelijk voor de toegang en is 

daarnaast ook regievoerder. Daarbij kunnen ze ook deel van zorg en ondersteuning 

oppakken. Dit is een forse taakuitbreiding, dus belangrijk om vinger aan de pols te 

houden of dit haalbaar is.   

Afschaling  

- Afschaling blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarover is de gemeente in gesprek 

met aanbieders, maar dat heeft ook gevolgen voor de inkoop.   

Vroegsignalering 

- Vroegsignalering gaat goed in Doetinchem. Daar wordt ook veel in geïnvesteerd.   

Resultaat en inzichten  

- Buurtplein maakt gebruik van een eigen monitoringsinstrument.  

- Monitoring heeft wel verfijning nodig. In de nieuwe OGON (opdrachtgevers 

opdrachtnemers overeenkomst) is daar ook aandacht voor. Moet op een meer 

structurele manier monitoring plaats vinden.  

Belangrijke inzichten  

- Voor een wethouder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van tendensen. 

Bijvoorbeeld over verschillen in de wijken en recente ontwikkelingen. Zodat hier op 

geanticipeerd kan worden op politiek en beleidsniveau.  

Grip en sturing  

- Er is in de afgelopen periode niet of nauwelijks bijgestuurd door de raad op de 

jeugdhulp. Dit komt ook doordat de raad aan de voorkant wordt meegenomen. Dat 

zorgt ervoor dat de raad gelijk input kan leveren op wat ze van belang vinden.  

- Ideale situatie is dat de raad een actieve rol inneemt en zelf ook met vragen komt.  

- Kan meer samengewerkt worden tussen raad en college. Idealiter stuurt de raad op 

door hen gestelde kaders.  

 

 


