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Aanleiding

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Hiermee zijn gemeenten bestuurlijk
en financieel verantwoordelijk geworden voor het overgrote deel van de hulp aan
minderjarigen; dit geldt dus ook voor de gemeente Doetinchem. Het idee achter de
Jeugdwet is dat gemeenten de jeugdhulp beter en goedkoper kunnen uitvoeren dan
provincies en het Rijk. Gemeenten zouden, als eerste bestuurslaag, het beste in staat zijn om
maatwerk te leveren dat aansluit bij wat lokaal nodig is.
Deze omslag vraagt zowel een herinrichting van systemen (een transitie) als een inhoudelijke
verandering van focus en werkwijze (een transformatie). De transformatie betekent; niet
langer werken op basis van recht op zorg maar uitgaan van de eigen mogelijkheden van
inwoners, de inzet van de sociale omgeving met een focus op preventie en een integrale
aanpak. Dit houdt ook een nieuwe manier van denken en doen in met daarbij veel ruimte
voor de professional.
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het sturen op de beoogde maatschappelijke
effecten van de Jeugdwet en dient te controleren of het door het college voorgestelde
beleid hieraan bijdraagt. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, hebben
gemeenteraadsleden behoefte aan gedegen informatie.
Eind 2017, begin 2018 heeft een aantal fracties uit de gemeenteraad van Doetinchem bij
de rekenkamercommissie aangegeven dat een onderzoek naar de decentralisaties in het
sociaal domein goed aan zou sluiten op hun informatiebehoefte. Vervolgens heeft de
rekenkamer een kort vooronderzoek gedaan op basis waarvan ze besloten heeft een
onderzoek uit te voeren naar de jeugdhulp. Dit onderzoek heeft geleid tot de voorliggende
rapport Zicht op de jeugdhulp, dat zal de raad een zorg wezen.

1.1 Vraagstelling
De doelstelling van het onderzoek is:
De raad inzicht geven in hoeverre de doelen, zoals beoogd met de decentralisatie
jeugdhulp, zijn bereikt. Daarbij zullen het beleid, de kaderstelling, de inrichting en
uitvoering van de jeugdhulp nader worden onderzocht.

De hoofdvraag luidt als volgt:
Welk beleid ten aanzien van jeugdhulp heeft de gemeente Doetinchem opgesteld, welke
kaders zijn geformuleerd, hoe is de inrichting en uitvoering vormgegeven en voldoet dit
aan de doelen van de decentralisatie?
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Om antwoord te geven op de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

1. Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem ten aanzien van jeugdhulp
geformuleerd?
2. Welke kaders heeft de raad bij dit beleid ten aanzien van jeugdhulp meegegeven?
3. Hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp invulling
gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet?
4. Hoe is de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd?
5. Hoe wordt invulling gegeven aan het preventief jeugdbeleid?
6. Hoe verloopt in de praktijk de toegang tot jeugdhulp?
7. Welke resultaten worden met de gekozen toegangsroute tot de jeugdhulp en het
preventief jeugdbeleid behaald?
8. Hoe en door wie vindt de vroegsignalering van de jeugdproblematiek plaats?
9. Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van
jeugdhulp? Wie heeft daarbij welke rol?
10. Hoe wordt de raad over de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp
geïnformeerd?
11. Hoe vindt de financiële verantwoording in begroting en rekening plaats?

En daarbij horen de volgende normen:
1. De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van jeugdhulp en dit beleid
voldoet aan de eisen van de wet.
2. De raad heeft kaders geformuleerd bij het beleid met betrekking tot jeugdhulp.
3. Er wordt op duidelijke en heldere wijze invulling gegeven aan het preventief
jeugdbeleid.
4. Er is een duidelijke rol- en taakverdeling voor de toegang tot jeugdhulp en de
toegang tot de jeugdhulp verloopt efficiënt.
5. De gemeente heeft inzicht in de resultaten van de jeugdhulp.
6. Er wordt op een efficiënte manier op- en afgeschaald.
7. De gemeente monitort de toegang tot jeugdhulp.
a. De gemeente heeft inzicht in de behoefte aan jeugdhulp.
b. De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.
8. De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de
behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan
bijsturen.
9. De begrote en uitgegeven bedragen worden op heldere en inzichtelijk wijze
verantwoord in de begroting en rekening.
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1.2 Onderzoeksaanpak
Voor het onderzoek hebben we:
 een documentanalyse uitgevoerd;
 face-to-face en groepsinterviews gehouden met de verantwoordelijke
portefeuillehouder, beleidsmedewerkers, jeugd- en gezinswerkers en
beleidsmedewerker van Buurtplein, leden van de sociale raad en
gemeenteraadsleden;
 tot slot telefonische interviews afgenomen met 5 jeugdhulpaanbieders en
3 aanbieders van preventieve voorzieningen/activiteiten.
De looptijd van het onderzoek is van maart 2018 t/m oktober 2018. De documentanalyse
heeft plaatsgevonden in maart en april 2018 en de interviews hebben plaatsgevonden van
mei tot en met juli 2018.

1.3 Leeswijzer
De 11 bovenstaande deelvragen hebben we onderverdeeld in 3 hoofdstukken, te weten:
beleid, toegang en samenwerking en grip en sturing. Alle deelvragen komen terug binnen de
verschillende hoofdstukken, alleen niet allemaal op chronologische volgorde. Per hoofdstuk
geven we aan welke deelvragen er beantwoord worden. Aan het eind van elk hoofdstuk
reflecteren we op de daarbij behorende normen uit het normenkader.
In bijlage 1 is een overzicht van de documenten weergegeven, in bijlage 2 treft u een
overzicht van de respondenten en bijlage 3 zijn de vragenlijsten weergegeven die gebruikt
zijn voor de interviews.
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2

Jeugdhulpbeleid in Doetinchem

In dit hoofdstuk staat het jeugdhulpbeleid van de gemeente Doetinchem centraal. Eerst
gaan we in op het ontstaan van het beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 2017-2020,
waarbij de doelstelling en uitgangspunten worden beschreven. Vervolgens zijn de kaders
uiteengezet. Hierop volgen de documenten specifiek gericht op jeugd; te weten de
Verordening jeugdhulp, Nadere regels jeugdhulp en de Uitvoeringsagenda Jeugd. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin we hebben aangegeven hoe de
gemeente Doetinchem in haar beleid invulling heeft gegeven aan de Jeugdwet.
Deelvragen: 1. Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem ten aanzien van jeugdhulp
geformuleerd. 2. Welke kaders heeft de raad bij dit beleid ten aanzien van jeugdhulp
meegegeven? 3. Hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp
invulling gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet? 5. Hoe wordt invulling gegeven
aan het preventief jeugdbeleid?

2.1 Verloop
In de 2e helft van 2013 is de gemeente gestart met de voorbereidingen op de transitie van
het sociaal domein per 2015. Uit de evaluatie van De Doetinchemse Keuze1 is op te maken
dat het gemeentebestuur van Doetinchem in drie fasen is gekomen tot de vaststelling van
het uiteindelijke beleidsplan De Doetinchemse Keuze 3. Daaraan voorafgaand zijn via een
visiedocument en een voortgangsrapportage keuzes en uitgangspunten benoemd als basis
voor het definitieve beleidsplan. Dit beleidsplan is tussentijds een aantal keer geëvalueerd,
waarna er aanpassingen zijn gedaan. Uiteindelijk is in maart 2017 de definitieve evaluatie
van het beleidsplan De Doetinchemse Keuze opgeleverd. Deze evaluatie heeft gediend als
opmars naar het nieuwe beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 2017-20202.

2.2 Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem
In de documenten is te lezen dat op 12 april 20173 het nieuwe beleidskader Sociaal Domein
Doetinchem 2017-2020 is vastgesteld. In de voorgaande jaren waren er meerdere
verschillende kaderstellende documenten vastgesteld4, waardoor de kaders voor de raad
onduidelijk waren geworden: De maatschappelijk effecten, uitgangspunten en uitvoering
liepen door elkaar heen. Met de komst van het nieuwe beleidskader Sociaal Domein moest
hier verandering in komen.
2.2.1 Proces van totstandkoming
Al in 2013/ 2014 is gekozen om een integraal beleidsplan op te stellen voor het sociaal
domein, met daarin de drie domeinen: Jeugd, Wmo en Participatie getiteld De Doetinchemse
Keuze. Het huidige beleidskader Sociaal Domein is tot stand gekomen op basis van de
1

Evaluatie De Doetinchemse Keuze “Tussen transitie en transformatie in het Sociaal Domein”, maart 2017
Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem, 2017-2020
3
Raadsbesluit 12 april 2017 Beleidskader sociaal domein 2017-2020 (2017-11)
4
Raadsbesluit 16 februari 2017 vernieuwd kader De Doetinchemse Keuze (2017-04)
2
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evaluatie van De Doetinchemse Keuze. Volgens de beleidsmedewerkers Jeugd is er voor het
huidige beleidskader niet nog apart gesproken met externe partijen en/of bewoners. Wel
zijn er voor de evaluatie aspecten meegenomen die bij de gemeente zijn binnengekomen
van externe partijen, klankbordgroepen en/of cliëntvertegenwoordigers. Uit het B&Wbesluit blijkt verder dat de sociale raad vanwege de gestelde doorlooptijd niet is betrokken
bij de vorming van het beleidskader. De sociale raad heeft via de reactie op de eerste
evaluatie en binnen de maandelijkse vergadercyclus zijn zorgen, wensen, opmerkingen en
aanbevelingen aangaande het sociaal domein kenbaar gemaakt. Voorts kan de sociale raad
altijd nog een ongevraagd advies uitbrengen. 5
Over de rol van de raad met betrekking tot de totstandkoming van het beleidskader zijn in
de interviews verschillende meningen gehoord. Zo stellen de beleidsmedewerkers dat de
raad op diverse wijzen inbreng heeft gehad bij het voorgaande beleidskader De
Doetinchemse Keuze. In de fase waarin een keuze gemaakt moest worden over de
organisatievorm van de uitvoering, heeft de raad besloten om hiervoor een BV op te richten.
De raadsleden6 geven zelf aan dat ze bij het huidige beleidskader weinig inbreng hebben
gehad. Wel is er een raadswerkgroep samengesteld waar input is vergaard voor het nieuwe
beleidskader. De raad geeft verder aan dat ze volgend is geweest aan het college en dat het
college uiteindelijk met het voorstel is gekomen voor de kaders en dat dit door de raad is
overgenomen. De wethouder zegt daarin het tegenovergestelde; volgens haar heeft de raad
kaders gesteld en zijn deze door het college overgenomen.
2.2.2 Doelstelling
In het beleidskader is te lezen dat alles wat er in Doetinchem gebeurt binnen het sociaal
domein gericht is op één hoogste doel, namelijk zo “normaal” mogelijk meedoen in de
samenleving van alledag. De gemeenteraad heeft daar een maatschappelijk effect aan
gekoppeld, te weten: “Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet mee in de
samenleving”.

Figuur 1

5
6

B&W-besluit iz Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 2017 – 2020, 14 maart 2017
Het gaat hier om een vertegenwoordiging van de raad die geïnterviewd is.
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2.2.3 Uitgangspunten
Uit het beleidskader blijkt dat de uitgangspunten zijn vastgesteld op basis van de eerder
genoemde kaderdocumenten (De Doetinchemse Keuze 1,2,3). Deze uitgangspunten dienen
als visie op het sociaal domein. De uitgangspunten zijn:

1. We gaan uit van de eigen mogelijkheden van onze inwoners en hun omgeving.
2. Voorop staat inzet op preventie.
3. We realiseren laagdrempelige toegang en ondersteuning op maat.
4. We zetten in op één huishouden, één plan, één regisseur.
5. We werken met (regievoering door) buurtcoaches.
6. We zetten in op zinvolle daginvulling voor iedereen.
7. We geven ruimte voor initiatief en innovatie.
8. We blijven binnen de beschikbare budgetten.1

2.2.4 Positieve gezondheid
Voor de gemeente Doetinchem is een belangrijk onderdeel van de uitgangspunten het
principe van de “positieve gezondheid”. Dit principe wil zeggen dat elke inwoner in een
bepaalde mate zelfredzaam is op zes verschillende dimensies (levensdomeinen). Binnen het
idee van positieve gezondheid valt ook het idee dat eigenlijk alles preventie is. Preventie in
het kader van positieve gezondheid is het voorkomen van verlies van het vermogen om je
aan te passen en eigen regie over je leven te hebben én het tijdig ondersteunen bij (een
dreiging van) het verlies ervan. Daarnaast vindt de gemeente Doetinchem ook het principe
van ‘goede ondersteuning is maatwerk’ van belang. In dit maatwerkprincipe komen het
model van positieve gezondheid en preventie samen7. Dat komt terug in de afbeelding
hierboven. Hierin staat schematisch weergegeven hoe het opschalen in maatwerk in
Doetinchem werkt.
2.2.5 Beleidskaders
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten heeft de gemeenteraad van Doetinchem
10 kaders geformuleerd8:

7
8

Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem, 2017-2020
Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem, 2017-2020
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1. Daar waar mogelijk heeft een inwoner regie op het eigen leven of wordt hij/zij
maximaal in staat gesteld zo veel mogelijk eigen regie te kunnen voeren.
2. Voor iedereen is een zinvolle deelname aan de samenleving mogelijk.
3. We blijven inzetten op vroeg signaleren (aan de voorkant) en preventie.
4. We zoeken samen met inwoners naar ondersteuning gericht op resultaat.
5. We bieden maatwerk afgestemd op de ondersteuningsbehoefte.
6. We zijn eenduidig voor onze inwoners in behandeling, benadering en in doel.
7. We werken integraal (over de verschillende beleidsvelden heen).
8. We hanteren een zo ontschot mogelijk budget.
9. We borgen de veiligheid van onze inwoners.
10. We werken samen waar dat beter is en waar dat het voor onze inwoners
makkelijker maakt.
Hieronder hebben we per kader een samenvatting geschreven die gebaseerd is op de
uitwerking van de kaders zoals beschreven in het Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem,
2017-2020. Deze kaders hebben betrekking op het gehele sociaal domein en dus niet alleen
op het domein jeugdhulp.
2.2.5.1 Kader 1: Daar waar mogelijk heeft een inwoner regie op het eigen leven of wordt
hij/zij maximaal in staat gesteld zo veel mogelijk eigen regie te kunnen voeren
Het eerste kader is voor de gemeente Doetinchem een belangrijk uitgangspunt, namelijk dat
elke inwoner zo veel mogelijk zelfstandig de regie voert over zijn eigen leven en hoe hij/zij
dit wil vormgeven en inrichten. Belangrijk daarbij is ook dat de verantwoordelijkheid om de
eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van leven te plannen en te sturen, in principe bij
de inwoner zelf ligt. In de praktijk betekent dit dat er verschillen bestaan in de mate waarin
mensen in staat zijn om zelf regie te voeren; als een inwoner niet in staat is om dit (geheel)
zelfstandig te doen, dan moet hij daar volgens de gemeente Doetinchem bij ondersteund
worden.
2.2.5.2 Kader 2: Voor iedereen is een zinvolle deelname aan de samenleving mogelijk.
In Doetinchem streeft men ernaar dat zo veel mogelijk mensen zo zinvol mogelijk meedoen
aan de samenleving, passend bij de unieke capaciteiten en levensfase van de inwoner.
Belangrijk hierbij is dat voor iedereen meedoen aan de samenleving verschillend mag en kan
zijn.
2.2.5.3 Kader 3: We blijven inzetten op vroeg signaleren (aan de voorkant) en preventie.
In het derde kader is te lezen dat de gemeente Doetinchem het belangrijk vindt dat iedereen
zijn leven als zo zinvol mogelijk ervaart, met zo min mogelijk gebruik van voorzieningen die
niet passen bij het beginsel van eigen regie en zaken zelf regelen. Maar, dat betekent wel dat
de basisinfrastructuur op orde moet zijn. Een belangrijk kader daarvoor is dat de gemeente
hiervoor samenwerkt met maatschappelijke partners, informele netwerken en (semi)
professionele aanbieders.
2.2.5.4 Kader 4: We zoeken samen met inwoners naar ondersteuning gericht op resultaat.
Om te voldoen aan de ideeën achter de decentralisatie vindt Doetinchem het belangrijk om
te transformeren en zich te richten op het concrete resultaat dat ondersteuning heeft
opgeleverd voor de inwoner. Goed contractmanagement is hierbij essentieel. Ook meer
ruimte en minder regels voor professionals vindt men daarbij belangrijk.
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2.2.5.5 Kader 5: We bieden maatwerk afgestemd op de ondersteuningsbehoefte.
Dit kader betekent voor de gemeente Doetinchem dat een oplossing passend moet zijn voor
de specifieke vraag van een inwoner. Dat betekent ook dat niet voor iedereen met dezelfde
vraag hetzelfde antwoord geldt en dat eventueel voorzieningen passend bij maatwerk
worden ingeregeld/ingekocht op verschillende schalen; op wijkniveau, gemeentelijk,
regionaal, bovenregionaal of landelijk.
2.2.5.6 Kader 6: We zijn eenduidig voor onze inwoners in behandeling, benadering en in
doel.
Het zesde kader gaat over het uitgangspunt van één gezin, één plan, één regisseur.
De gemeente Doetinchem wil dit uitgangspunt borgen en legt daarom vast dat elke inwoner,
ongeacht zijn/haar vraag, kan rekenen op een duidelijk aanspreekpunt, een heldere
werkwijze en eenduidige afspraken.
2.2.5.7 Kader 7: We werken integraal (over de verschillende beleidsvelden heen).
De gemeente Doetinchem ziet integraliteit als tweeledig; enerzijds gaat het over
samenwerking tussen instellingen en het hebben van een gezamenlijke stip op de horizon en
anderzijds om het hebben van een integraal aanbod.
2.2.5.8 Kader 8: We hanteren een zo ontschot mogelijk budget.
Om integraal te kunnen werken, is inhoudelijke ontschotting nodig volgens de gemeente
Doetinchem; hierbij is het budget volgend en dat moet dus ook zo nodig ontschot ingezet
kunnen worden. Concreet betekent dit dat er geschoven kan worden tussen diverse
beleidsterreinen en dat er geschoven kan worden tussen investeren in eigen kracht,
preventieve inzet, toegang en ondersteuning en maatwerkvoorzieningen.
2.2.5.9 Kader 9: We borgen de veiligheid van onze inwoners.
Het negende kader heeft betrekking op veiligheid. De gemeente Doetinchem stelt hierbij dat
ze snel en met doorzettingsmacht handelt wanneer de veiligheid in het geding komt. Daarbij
is contact met (landelijke) organisaties en meldpunten van belang. De meest kwetsbare
inwoners als het gaat om veiligheid in Doetinchem zijn: ouderen, jongeren/kinderen en
inwoners in een voorziening voor beschermd wonen.
2.2.5.10 Kader 10: We werken samen waar dat beter is en waar dat het voor onze
inwoners makkelijker maakt.
Voor het laatste kader geeft de gemeente aan dat samenwerken een belangrijke
voorwaarde is voor transformeren in het sociaal domein. Daarom is samenwerking tussen en
met uitvoeringsorganisaties een kader, maar ook samenwerking met andere partners in het
veld.

2.3 Verordening jeugdhulp, Nadere regels jeugdhulp en Uitvoeringsagenda Jeugd
De 10 bovengestelde kaders hebben specifiek voor de jeugdhulp vormgekregen in de
documenten ‘Nadere regels jeugdhulp, de Verordening jeugdhulp en de Uitvoeringsagenda
Jeugd'. Met betrekking tot de totstandkoming van deze documenten is er in een aantal
interviews door de respondenten aangegeven dat ze wel geconsulteerd worden tijdens
beleidsvorming, maar dat er vervolgens weinig terugkoppeling plaats heeft gevonden over
wat er daadwerkelijk met hun input gedaan is. Een aantal respondenten zou graag zien dat
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ze meer op visie-gebied betrokken worden bij beleidsontwikkeling en niet alleen op
‘detailniveau’ en/of de uitvoering.
2.3.1 Verordening jeugdhulp
In de Verordening jeugdhulp van 20189 zijn regels vastgesteld met betrekking tot
verschillende onderdelen van de jeugdhulp. Over de volgende onderwerpen heeft de raad
regels vastgesteld:
 De door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen;
 Voorwaarden voor toekenning van een individuele voorziening en de wijze van
beoordeling en de afwegingsfactoren daarbij;
 De wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening
wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen;
 De wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
 Onder welke voorwaarden degene aan wie een persoonsgebonden budget wordt
verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot diens sociale
netwerk;
 De bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of
een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;
 Regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering
van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan.10
Het document Verordening jeugdhulp wordt zo nodig jaarlijks aangepast. Zo is te lezen in de
‘Wijzigingen Verordening jeugdhulp 2018 ten opzichte van 2017’11 dat er bijvoorbeeld een
wijziging is gemaakt in de procedure toegang vanwege de inzet van jeugd- en gezinswerkers.
Ook is er een toelichting voor de raad geschreven over de verordening.12
2.3.2 Nadere regels jeugdhulp Doetinchem
In het document Nadere regels jeugdhulp13, dat is vastgesteld door het college van B&W, is
te lezen dat deze een uitwerking is van de Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem.
Ook schrijft de gemeente dat zij in de Nadere regels jeugdhulp de visie en uitgangspunten
van het beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 2017-2020 heeft omgezet naar de
uitvoering, om zodoende de doelstellingen uit het beleidskader te realiseren.
In het document Nadere regels jeugdhulp 2018 zijn 18 Artikelen uitgewerkt. En aan de hand
van 3 bijlagen wordt extra toelichting gegeven op een aantal van deze Artikelen. Hieronder
hebben we in een tabel het document vergeleken met de 10 gestelde kaders uit het

9

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent jeugdhulp
Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2018
10
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent jeugdhulp
Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2018
11
Wijzigingen Verordening jeugdhulp 2018 ten opzichte van 2017, 21 december 2017
12
Raadsvoorstel Verordening jeugdhulp 2018, december 2017
13
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018
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beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 2017-202014. Links staat het kader en rechts,
indien van toepassing, het artikel waarin dit terug komt en daarbij een toelichting.

Kader
1: Daar waar mogelijk heeft een
inwoner regie op het eigen leven of
wordt hij/zij maximaal in staat gesteld
zo veel mogelijk eigen regie te kunnen
voeren

Artikel en toelichting
In Artikel 5 is nadrukkelijk aandacht voor het
houden van regie door de inwoner. Dat is terug te
lezen in de volgende tekst: “De jeugdige wordt
zoveel mogelijk betrokken bij dit gesprek. Daarbij
staat centraal dat de jeugdige zijn mening vrij
moet kunnen uiten - indien nodig wordt apart met
de jeugdige in gesprek gegaan. Een jeugdige van
twaalf jaar en ouder wordt altijd betrokken, mits
deze daartoe in staat is.”15
2. Voor iedereen is een zinvolle
Artikel 8 gaat over het aanbod van individuele
deelname aan de samenleving mogelijk voorzieningen voor jeugdigen. Dit aanbod is
gericht op het verbeteren, ontwikkelen of
stabiliseren van de jeugdige en/of ouder(s) in
kwestie16.
3. We blijven inzetten op vroeg
Komt niet uitdrukkelijk terug in de Nadere regels,
signaleren (aan de voorkant) en
maar voor preventie en vroeg signaleren is wel
preventie
aandacht in de Uitvoeringsagenda jeugd 20172018.
4. We zoeken samen met inwoners
Is uitgewerkt in Artikel 6: ‘De ‘goedkoopste
naar ondersteuning gericht op resultaat adequate’ oplossing geldt als norm voor de te
verstrekken voorziening. Adequaat houdt in dat
de voorziening haar doel moet bereiken op het
gebied van zelfredzaamheid of participatie en
past binnen de systeembenadering. Uitgangspunt
hierbij is een (in de praktijk) bewezen effectieve
methode die wordt aangeboden door een
gekwalificeerde aanbieder.’17
5. We bieden maatwerk afgestemd op
Het bieden van maatwerk wordt niet als zodanig
de ondersteuningsbehoefte
expliciet benoemd in de Nadere regels.
Desalniettemin zijn de regels er wel duidelijk op
gericht om maatwerk te bieden: in Artikel 5 wordt
bijvoorbeeld gerefereerd aan ‘Het Gesprek’18. Het
Gesprek is onderdeel is van het onderzoek dat
uitgevoerd wordt naar aanleiding van een
hulpvraag van een gezin of jeugdige. In dit
gesprek komen diverse punten aan de orde,
onder andere de aard en ernst van opgroei- of
14

Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem, 2017-2020
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.5
16
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.7
17
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.6
18
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.5
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6. We zijn eenduidig voor onze
inwoners in behandeling, benadering
en in doel
7. We werken integraal (over de
verschillende beleidsvelden heen)

8. We hanteren een zo ontschot
mogelijk budget
9. We borgen de veiligheid van onze
inwoners

opvoedingsproblemen. De uitkomsten en
afspraken met betrekking tot de hulpvraag
worden vastgelegd in een gezinsplan, dat dus op
maat afgestemd wordt naar gelang de
ondersteuningsbehoefte van een gezin.
Zie het hierboven genoemde gezinsplan, waarin
onder andere wordt vastgelegd wie de regie
heeft, ‘zodat samenhang in de keten geborgd is’19
Artikel 3 is een uitwerking van ‘integraal werken’.
Te lezen valt dat: Cliënt ondersteuning er is om bij
te dragen aan het verkrijgen van een zo integraal
mogelijke dienstverlening op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning, preventieve
zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen,
werk en inkomen.20
Kader 8 vindt geen concrete uitwerking in de
Nadere regels.
De veiligheid van inwoners is wel verder
uitgewerkt in de Nadere regels. Zo is de veiligheid
van de jeugdige iets waar altijd naar gekeken
wordt tijdens het onderzoek. Daarnaast wordt de
veiligheid van de jeugdige expliciet genoemd bij
artikel 14.2 ‘toegang in gedwongen kader’. Daar
staat als protocol: ‘Als het gaat om het delen van
informatie staat altijd transparantie voorop, tenzij
de veiligheid van de minderjarige in het geding
is21.’

10. We werken samen waar dat beter is Dit kader wordt niet concreet uitgewerkt in de
en waar dat het voor onze inwoners
Nadere regels. In de Uitvoeringsagenda staan
makkelijker maakt
samenwerkingspartners meer centraal. Wel
wordt er in Bijlage 3 ‘Aanbod individuele
voorzieningen’ genoemd dat aanbieders actief
samenwerking met andere aanbieders moeten
zoeken en indien nodig hier de gemeenten (lokale
teams) ook bij moet betrekken.22
2.3.3 Uitvoeringsagenda jeugd
In de Uitvoeringsagenda Jeugd 2017-2020 krijgt het preventief jeugdbeleid van de gemeente
Doetinchem een plek. Dit document is vastgesteld door het college van B&W23. Voor het
samenstellen van de Uitvoeringsagenda heeft de gemeente input vergaard aan de hand van
19

Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.15
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.4
21
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.12
22
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018,p.17
23
B&W advies, onderwerp: Uitvoeringsagenda 2017-2018, 8 november 2016
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bestaande overleggen, zoals het Doetinchemse jeugdoverleg en tevens is er een
informatieve raadsvergadering met externe partijen georganiseerd24.
In het document is te lezen dat het doel van de Uitvoeringsagenda tweeledig is; enerzijds is
het doel om goed in beeld te brengen wat er nodig is om Doetinchem aantrekkelijk te
houden voor jeugd en jongeren en verbindingen te leggen, samenwerking te stimuleren en
faciliteren. Anderzijds heeft de gemeente vanuit de wet taken en verantwoordelijkheden om
te voldoen aan een transformatie opgave.
In de Uitvoeringsagenda is te zien dat de gemeente een breed en uitvoerig aanbod heeft van
preventieve activiteiten voor verschillende leeftijden. Deze activiteiten zijn ingedeeld op
verschillende preventieniveaus; van universele preventie tot geïndiceerde preventie. Bij alle
activiteiten staat een uitleg, maar niet overal is dit consistent op dezelfde wijze
weergegeven. Bij sommige activiteiten staat een uitleg van de activiteit, terwijl bij andere
activiteiten aangegeven is wat het doel van de activiteit is.
Uit de interviews blijkt dat een aantal respondenten nog wel wat kritisch is over de
Uitvoeringsagenda. Zo wordt gesteld dat de Uitvoeringsagenda nog niet echt een visie is op
het jeugdbeleid, eerder een opsomming van wat er is op het gebied van preventie. In het
document schrijft de gemeente dat zij zichzelf de opdracht geeft om regisseur te zijn van het
jeugdbeleid om vanuit die functie te sturen op het verbinden van activiteiten die uitgevoerd
worden. Tijdens de interviews gaven sommige respondenten aan nog wel wat samenhang te
missen; bijvoorbeeld op thematieken als vechtscheidingen. Daar opereren Buurtplein en
GGD beiden op.
De meeste geïnterviewden zijn wel positief over het preventieve aanbod in Doetinchem;
voor de meeste hulpvragen is er volgens hen een passend aanbod. Wel liggen er nog kansen
in bijvoorbeeld het opzetten van collectief aanbod voor veel voorkomende vraagstukken bij
jongeren rondom angst en depressie.

2.4 Doelstellingen van de Jeugdwet
De Jeugdwet beschrijft dat:
“het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning,
hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bij de gemeente
te beleggen, om te komen tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen,
eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en
stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren,
ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de
ouders en de jeugdige zelf ligt”25

24
25

Uitvoeringsagenda Jeugd 2017-2018, Gemeente Doetinchem
Jeugdwet, 2014
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Dit is te vertalen naar vijf doelstellingen. Deze doelstellingen uit de Jeugdwet hebben we in
verband gebracht met het beleid van de gemeente Doetinchem. Per doelstelling is hieronder
aangegeven of en hoe de gemeente hier invulling aan heeft gegeven.
Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van
jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk
In de Uitvoeringsagenda Jeugd 2017-201826 van de gemeente Doetinchem worden een
aantal preventieve activiteiten en voorzieningen beschreven. Daarnaast is er in de Nadere
regels jeugdhulp27, Artikel 7, ook concrete aandacht voor ‘eigen mogelijkheden van
jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk’. In het Artikel staat dat er altijd
een zorgvuldige beoordeling plaatsvindt gericht op de eigen mogelijkheden van een gezin en
hun sociaal netwerk.
De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat
te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en
peuterspeelzalen
Ontzorgen en normaliseren is ook een belangrijke doelstelling in het jeugdbeleid van de
gemeente Doetinchem. In Artikel 7 van de Nadere regels jeugdhulp is nadrukkelijk aandacht
voor de belastbaarheid van de ondersteuner(s) uit het netwerk. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de richtlijn (dreigende) overbelasting, en indien er ontzorgd moet worden, dan
zijn hier mogelijkheden toe, bijvoorbeeld door de inzet van respijtzorg of een andere
tijdelijke individuele voorziening. Alhoewel niet expliciet benoemd, biedt het brede
preventieve aanbod mogelijkheden tot demedicaliseren. Daarnaast sluiten veel preventieve
activiteiten aan bij doelen rondom het versterken van het opvoedkundig klimaat in scholen
en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen. Bijvoorbeeld een activiteit als het
‘Brede Schoolnetwerk’ dat zich richt op opvoeden en opgroeien, ontwikkelingsstimulering,
vrijetijdsbesteding, participatie, sociale cohesie en voorzieningenniveau per wijk.
Eerder de juiste hulp op maat bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo
dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de
(kosten)effectiviteit van de geboden hulp
De keuze voor de jeugd- en gezinswerker sluit aan bij dit doel van de Jeugdwet. De keuze
voor de werkwijze van jeugd- en gezinswerkers, vanuit de wijk, geeft invulling aan de
doelstelling van de Jeugdwet om hulp ‘zo dichtbij mogelijk’ te organiseren. Op het gebied
van effectieve hulp en kosten(effectiviteit) schrijft de gemeente in de Nadere regels
Jeugdhulp 2018 het volgende:
“De ‘goedkoopst adequate’ oplossing geldt als norm voor de te verstrekken voorziening.
Adequaat houdt in dat de voorziening haar doel moet bereiken op het gebied van
zelfredzaamheid of participatie en past binnen de systeembenadering. Uitgangspunt hierbij is
een (in de praktijk) bewezen effectieve methode die wordt aangeboden door een
gekwalificeerde aanbieder. Voldoen meerdere voorzieningen aan dit criterium, dan zal de
gemeente de goedkoopste voorziening toekennen.”28

26

Uitvoeringsagenda Jeugd 2017-2018, Gemeente Doetinchem
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018
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Nadere regels Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018, p. 6
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Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur
Uit het document Nadere regels jeugdhulp blijkt dat wanneer een gezin een hulpvraag heeft,
de jeugd- en gezinswerker in gesprek gaat met de jeugdige en/of zijn ouders. Dit gesprek
wordt (in het geval van een complexere hulpvraag) weergegeven in een gezinsplan. Hierin
wordt, indien nodig, ook vastgelegd wie de regie heeft, zodat samenhang van de keten
geborgd is. Ook uit de interviews met jeugd- en gezinswerkers blijkt dat zij degene zijn die,
indien nodig, regie voeren op een casus. Ook wanneer bijvoorbeeld een beschikking afloopt
bij een aanbieder, of als er toch andere hulp nodig blijkt te zijn, dan is daarvoor één
regisseur.
Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van
regeldruk.
In de beleidsdocumenten is geen specifieke aandacht voor het verminderen van regeldruk
en meer ruimte voor professionals. Ook komt er uit de interviews met aanbieders dat een
beschikking verlengen veel tijd kost en dat de aanbieder niet altijd in kan zetten wat hij
nodig acht. De preventieve voorzieningen geven aan wel de vrijheid te voelen om in te
kunnen zetten wat zij nodig vinden voor een jongere.

2.5 Samenvattend en reflectie op de normen
In dit hoofdstuk is het beleid van de gemeente Doetinchem rondom de jeugdhulp
onderzocht. Er is gekeken naar de kaders, het preventief jeugdbeleid en de doelstellingen
van de Jeugdwet. In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de eerste drie normen van het
onderzoek.
Norm 1: De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van jeugdhulp en dit beleid
voldoet aan de eisen van de wet.
Aan deze norm is voldaan. De gemeente heeft beleid geformuleerd, in de vorm van de
Nadere regels jeugdhulp en de Uitvoeringsagenda Jeugd. In het document de Verordening
jeugdhulp wordt voldaan aan de eisen van de wet. Ook is de gemeente bezig om invulling te
geven aan de doelstellingen van de Jeugdwet. Op de laatste doelstelling na, wordt er aan
elke doelstelling van de Jeugdwet invulling gegeven in het Doetinchemse jeugdbeleid.
Norm 2: De raad heeft kaders geformuleerd bij het beleid met betrekking tot jeugdhulp.
Aan deze norm is gedeeltelijk voldaan. Uit de interviews blijkt dat er geen eenduidigheid is
over de totstandkoming van de kaders. Volgens de raad heeft het college de kaders
voorgesteld en zijn zij daarmee akkoord gegaan en volgens de wethouder is dit andersom
het geval. Er is daarom niet met zekerheid te zeggen of de raad de kaders zelf heeft
geformuleerd. Feit is wel dat de kaders recentelijk zijn vernieuwd en dat deze tot stand zijn
gekomen op basis van input uit voorgaande jaren en de geëvalueerde Doetinchemse Keuze.
Er heeft geen aparte consultatie van externe partijen en/of bewoners plaatsgevonden. Het
beleidskader bestaat uit tien kaders die voor het gehele sociaal domein gelden en deze zijn
vervolgens vertaald in de bovengenoemde beleidsdocumenten specifiek voor jeugd.

17

Norm 3: Er wordt op duidelijke en heldere wijze invulling gegeven aan het preventief
jeugdbeleid.
Aan deze norm is voldaan. Uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2017-2018 blijkt dat er een breed
en uitvoerig aanbod van preventieve activiteiten voor verschillende leeftijden is in de
gemeente Doetinchem. Kanttekening is wel hoe de regierol (de hoe vraag) door de
gemeente wordt vormgegeven als het gaat om vroegsignalering.
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3

De toegang, resultaten en samenwerking

In dit hoofdstuk staat de toegang naar de jeugdhulp centraal. We kijken hier onder andere
hoe de toegang is georganiseerd en hoe deze verloopt in de praktijk. Daarnaast hebben we
in dit hoofdstuk aandacht voor de rol- en taakverdeling van de jeugd -en gezinswerkers en
de jeugdhulpaanbieders en in hoeverre het mogelijk is om een passend aanbod voor cliënten
te organiseren. Tot slot gaan we in dit hoofdstuk in op de resultaten die door de toegang
worden bereikt, hoe vroegsignalering plaatsvindt en hoe de samenwerking met de partners
verloopt.
Deelvragen: 4. Hoe is de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd? 6. Hoe verloopt in de
praktijk de toegang tot jeugdhulp? 7. Welke resultaten worden met de gekozen
toegangsroute tot de jeugdhulp en het preventief jeugdbeleid behaald? 8. Hoe en door wie
vindt de vroegsignalering van de jeugdproblematiek plaats? 9. Met welke partners en op
welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp? Wie heeft daarbij welke
rol?

3.1 De organisatie van de toegang tot jeugdhulp
3.1.1 Wijkteams
In eerste instantie zijn op 1 januari 2015 zeven wijkteams in Doetinchem gestart, met daarin
buurtcoaches. Het proces verliep als volgt: Het Buurtplein is de werkgever van de
buurtcoaches die de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen organiseren en
monitoren. Bij het Zorgplein werken consulenten en een aantal van hen specifiek voor
jeugdhulpvraagstukken. De consulenten van het Zorgplein besluiten over de inzet van
maatwerkvoorzieningen. Bij deze beslissing wordt het zwaarwegende advies van de
buurtcoach gebruikt29. Buurtcoaches en consulenten vormden samen de toegang tot de
specialistische jeugdhulp.
3.1.2 Pilots
Eind augustus 2016 heeft het college van B&W besloten om twee pilots te starten om de
toegang tot jeugdhulp te verbeteren30. Aanleiding hiervoor waren verschillende signalen van
ouders, netwerkpartners en ook intern dat de toegang jeugdhulp niet optimaal was
ingericht. Met name was de doorlooptijd naar maatwerkvoorzieningen te lang en de regie bij
complexe casussen niet helder. Daarnaast was er sprake van rolverwarring tussen
buurtcoach en jeugdconsulent en daardoor overlap in werkzaamheden. Ook was de knip
tussen enkelvoudige en meervoudige problematiek bij een melding niet goed te maken.
Over en weer stelden jeugdconsulent en buurtcoach vragen bij de deskundigheid van de
ander om de juiste inschatting te maken van de situatie en de juiste ondersteuningsmix in te
zetten31.
29

Toezicht wijkteams: Zorg en Ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Doetinchem, Toezicht Sociaal
Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ), maart 2017
30
Plan van aanpak pilots jeugd BP/ZP, versie 1.0 versiedatum 30 augustus 2016 / BV
31
EVALUATIEVERSLAG PILOTS JEUGD Versie 0.5, 1 maart 2017 / Projectgroep
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3.1.3 Jeugd -en gezinswerker
In maart 2017 zijn deze twee pilots vervolgens geëvalueerd32. Aan de hand van de evaluatie
zijn zeven aanbevelingen gedaan voor het vervolg en de herinrichting van de toegang tot de
jeugdhulp. Vervolgens heeft het college besloten om te gaan werken met de jeugd -en
gezinswerker, als uitkomst van pilot twee. Vanaf 1 januari 2018 is de werkwijze met de
functie jeugd- en gezinswerker geïmplementeerd in heel Doetinchem. In het eerste kwartaal
van 2018 zijn vervolgens in alle wijkteams jeugd- en gezinswerkers gestart. Niet alle teams
waren al op sterkte vanaf 1 januari 2018 door de wervings- en selectieprocedure die de
nodige tijd heeft gekost.
De jeugd- en gezinswerker voor de toegang tot jeugdhulp is in plaats is gekomen van de
functies Buurtcoach met T-profiel jeugd en de jeugdconsulent, die daaraan voorafgaand
gezamenlijk de toegang tot jeugdhulp regelden. Daarbij had ieder een eigen rol. Door deze
twee functies te combineren in 1 functie van jeugd en gezinswerker, zijn keukentafelgesprek
en beslissing nemen over in te zetten jeugdhulp in 1 functie gecombineerd.
Op de website33 van het Buurtplein is te lezen dat de jeugd- en gezinswerker:
 er is voor alle vragen over opvoeden, opgroeien, licht en zwaar;
 ouders en kinderen en jongeren ondersteunt bij alle levensgebieden (opvoeden,
financiën, relaties, huisvesting, participatie, etc.);
 kijkt naar een veilige opvoedsituatie voor kinderen in hun gezin en bij signalen
hierover in gesprek gaat met ouders;
 zelf specialistische hulp kan inzetten en hierover afspraken maken met
zorgaanbieders;
 aanspreekpunt is voor ouders en betrokken hulpverleners en zorgt voor
samenwerking met ouders en andere betrokken hulpverleners;
 werkzaam is bij Buurtplein.
De duiding van de rol van de jeugd -en gezinswerker komt overeen met de formulering van
de rol in het Implementatieplan34.
3.1.4 Huisartsen
Naast jeugd- en gezinswerkers zijn er nog andere verwijzers in het jeugddomein. In de
Jeugdwet is het namelijk zo geregeld dat huisartsen, medisch specialisten zoals kinderartsen,
en jeugdbeschermers een zelfstandige verwijsbevoegdheid hebben naar Jeugdhulp. In de
Uitvoeringsagenda Jeugd valt te lezen dat de gemeente Doetinchem met name voor
huisartsen extra wil inzetten op samenwerking en afstemming.35
Ook staat er in de Uitvoeringsagenda dat de gemeente de afgelopen jaren al ingezet heeft
op het maken van gezamenlijke werkafspraken tussen buurtcoaches, Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) en huisartsen. De gemeente merkt dat dit in sommige wijken al goed loopt, maar nog
niet overal. In de Uitvoeringsagenda worden twee redenen gegeven waardoor het van
belang is de samenwerking met huisartsen te versterken:
32
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1. Omdat er multi-problematiek binnen een gezin kan spelen, dat niet altijd medisch
kan worden opgelost, is het goed dat de huisarts en/of zijn medewerkers weten
dat de jeugd- en gezinswerker er is en ook wat die kan bieden;
2. Door de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de gemeente is het
belangrijk dat huisartsen zich bewust zijn van het feit dat doorgeleiding naar alle
vormen van jeugdhulp door de gemeente betaald wordt.36

3.2 Het verloop van de toegang in de praktijk
Zoals eerder beschreven, is de toegang tot de jeugdhulp via de nieuwe insteek pas vanaf
2018 operationeel. Derhalve zijn er vanuit de gemeente nog geen officiële tussenevaluaties
ten aanzien van de nieuwe werkwijze beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk om op basis
van rapporten over bestaande evaluaties uitspraken te doen over hoe de toegang in de
praktijk verloopt. Wel heeft de rekenkamer in het kader van dit onderzoek diverse
zorgaanbieders geïnterviewd alsmede jeugd- en gezinswerkers die actief zijn in de wijk.
3.2.1 Rol- en taakverdeling
Uit de gesprekken met de zorgaanbieders (voorliggend en specialistisch) is naar voren
gekomen dat de nieuwe werkwijze van het Buurtplein met de jeugd -en gezinscoaches goed
merkbaar is. De rol- en taakverdeling tussen de jeugd -en gezinswerkers en de
zorgaanbieders is nu veel duidelijker dan voorheen, maar nog steeds in ontwikkeling,
bijvoorbeeld als het gaat over regie en afstemming op complexe casussen.
De jeugd -en gezinswerkers kunnen lichte ondersteuning bieden en zijn tevens verwijzer
naar de tweedelijns organisaties37. Een kritisch punt vanuit tweedelijns
jeugdhulporganisaties is dat de verwijzing die een cliënt meekrijgt vanuit het Buurtplein
soms niet helemaal passend is bij wat de cliënt (volgens de aanbieder) echt nodig heeft. In
de ogen van deze organisaties wordt er soms te licht geïndiceerd, waarna er tussen het
Buurtplein en de organisatie ‘onderhandeld’ moet worden over de daadwerkelijke inzet. Een
andere tendens die ook opgemerkt wordt door tweedelijns organisaties, is dat er soms in de
toegang te lang gewacht wordt met het inroepen van specialistische expertise. Bijvoorbeeld
op het gebied van GGZ of Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Als gevolg daarvan neemt het
aantal crisisplaatsingen bij deze organisaties toe.
Doordat de jeugd -en gezinswerkers ook lichte ondersteuning bieden, is er enige overlap
tussen de ambulante werkzaamheden van de jeugd -en gezinswerkers en sommige
jeugdhulpaanbieders. Een organisatie geeft aan dat zij een afname zien van lichte zorg. Zij
houden zich enkel bezig met de zware gevallen. Daarmee wordt de meerwaarde van het
Buurtplein mogelijk zichtbaar (transformatie).
Ook geven sommige organisaties in het preventieve veld aan dat de rol- en taakverdeling
nog in ontwikkeling is. Ze geven aan dat er aan het begin wel sprake was van dubbelingen in
hun eigen aanbod en het werk dat door Buurtplein wordt verricht. De partijen geven aan dat
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ze hierover met elkaar in gesprek zijn; deze gesprekken vinden plaats op
managementniveau, maar ook gewoon tussen professionals op de werkvloer.
3.2.2 Passend aanbod
Op de vraag of het hulpaanbod passend is op de vraag, geven jeugd -en gezinswerkers aan
dat het aanbod redelijk passend is. Er is door de jeugdhulpregio via een zogenaamde ‘Open
House procedure’ ingekocht. Hierdoor zijn er voldoende aanbieders binnen de gemeente
Doetinchem die jeugdhulp mogen leveren.
Naast deze manier van inkopen om passend aanbod te verzorgen, is er door de gemeente
een klankbordgroep ingericht met ouders en kinderen in de jeugdhulp. Bij deze groep wordt
getoetst of het huidige aanbod passend is. Ook worden jongeren op andere manieren
bevraagd en is er het wettelijke cliënttevredenheidsonderzoek dat hier inzicht in moet
verschaffen.
Uit de interviews met zorgaanbieders blijkt ook dat er voldoende aanbod is. Of het aanbod
echt passend is op de vraag, is voor hen moeilijk aan te geven, omdat zij niet de gehele keten
overzien. Er worden in elk geval geen doelgroepen waargenomen waar geen aanbod voor
voorhanden is. Een organisatie geeft aan dat ‘16+ kamertraining’ een goede aanvulling zou
zijn op het aanbod. Dit product wordt momenteel ontwikkeld.
Over het algemeen lukt het de jeugd -en gezinswerkers om een passend aanbod te
organiseren voor de cliënt. Al geven de jeugd -en gezinswerkers wel aan dat de werkdruk
hoog is en ze er alles aan doen om wachtlijsten bij Buurtplein te voorkomen. In één wijk is
wel een wachtlijst.
3.2.3 Wachtlijsten
Uit de interviews met Buurtplein blijkt dat zij soms te maken hebben met wachtlijsten bij
aanbieders van specialistische jeugdhulp. Dit is met name het geval bij zorgvormen met een
verblijfscomponent, bijvoorbeeld bij crisisplaatsingen of wanneer een jeugd- en
gezinswerker op zoek is naar een gezinshuis. Wanneer er sprake is van multi-problematiek
bij jongeren of ze zijn in de leeftijd van 16/17 jaar, dan is het nog ingewikkelder een plek
voor ze te vinden.
Ook een aantal aanbieders die geïnterviewd is, beaamt dit. Zo is er bijvoorbeeld een half jaar
wachttijd voor een plek in een residentiële setting (LVB) en is de gemiddelde wachttijd bij
zware GGZ problematiek tussen de 6 en 10 weken. Een van de oorzaken hiervan is een groot
personeelstekort bij de GGZ.
Verder zijn momenteel de systemen bij de gemeente niet zo ingericht dat er een overzicht
van wachttijden en wachtlijsten gegenereerd kan worden. Zowel de beleidsmedewerkers als
Buurtplein hebben aangegeven dit inzicht niet te hebben. Op regioniveau is de gemeente
bezig met de implementatie van het monitoringssysteem van Initi8, wat er in de toekomst
voor moet zorgen dat er meer inzicht komt in onder andere wachttijden. Deze informatie is
ten tijde van het onderzoek niet voorhanden.
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3.2.4 Afschalen zwaar-licht en naar Buurtplein
De jeugd -en gezinswerkers zijn enerzijds verantwoordelijk voor het organiseren en het
beschikken van jeugdhulp. Anderzijds, als een cliënt uitbehandeld is bij een van de
jeugdhulpaanbieders, wordt er afgeschaald naar de jeugd -en gezinswerkers. Samen met het
gezin en de zorgaanbieder wordt er dan bekeken of de doelen zijn bereikt, of wat er
eventueel nodig is in het gezin (herindicatie). Dit samenspel rondom de cliënt verloopt
volgens de geïnterviewde zorgaanbieders steeds beter. Een deel van de afschalingsinspanningen vindt plaats binnen de organisaties, bijvoorbeeld van een terreinvoorziening
naar gezinsbehandeling of ambulante dagbehandeling. Als de behandeling op zijn eind loopt,
wordt het Buurtplein betrokken bij het formuleren van de vervolgstap. Sommige
zorgaanbieders geven aan dat ze niet zo goed zicht hebben op de mogelijkheden die er zijn
om af te schalen naar bijvoorbeeld collectieve voorzieningen. Daarnaast is er ook enige zorg
over de doelgroep LVB, en of daar in het voorliggende veld goede en toereikende
voorzieningen voor zijn.
Naast dat de jeugd -en gezinswerker de belangrijkste activiteiten in de preventieve sfeer
uitvoeren, is de gemeente Doetinchem verder zelf bezig met de ontwikkeling van een
project voor de ondersteuning van huisartsen op het gebied van jeugdhulp/JGGZ.
Verder subsidieert de gemeente een SOLKpoli (somatische onverklaarbare lichamelijke
klachten) waarin een kinderarts, kinderpsycholoog en kinderfysio samenwerken. Van deze
preventieve voorziening wordt echter nog weinig gebruik gemaakt.

3.3 Resultaten die met de gekozen toegangsroute tot de jeugdhulp en het
preventief jeugdbeleid worden behaald
In de beantwoording van deze deelvraag maken we onderscheid tussen resultaten die met
de toegangsroute tot de jeugdhulp worden behaald en de resultaten die worden behaald
met het preventief jeugdbeleid.
3.3.1 Resultaten toegang jeugdhulp
In de toelichting op de Verordening jeugdhulp 201838 wordt het doel van de toegang als
volgt beschreven:
“…In een gesprek tussen een door de gemeente ingezette deskundige
via het Buurtplein (buurtcoach en/of jeugd- en gezinswerker) en de jeugdige
en zijn ouders zal gekeken worden wat de jeugdige en zijn ouders eventueel
zelf of met behulp van hun netwerk kunnen doen aan het probleem. Als
aanvullend daarop een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is, dan
zal eerst gekeken worden of dit een vrij-toegankelijke voorziening is of een
niet vrij-toegankelijke voorziening. Is het laatste het geval dan neemt de
jeugd- en gezinswerker (samen met het gezin en betrokkenen) namens het
college, een besluit en begeleidt de jeugdige naar de jeugdhulpaanbieder die
volgens de deskundige de aangewezene is om de betreffende problematiek
aan te pakken…”
38

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent jeugdhulp
Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2018
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Op basis van deze passage is het resultaat van de gekozen toegangsroute te beschrijven als
activiteiten gericht op: advisering, ondersteuning, vraagverheldering en doorverwijzing naar
specialistische jeugdhulp.
Zoals eerder beschreven, is de toegang tot de jeugdhulp via de nieuwe insteek pas vanaf
2018 operationeel. Er zijn vanuit de gemeente nog geen officiële tussenevaluaties ten
aanzien van de nieuwe werkwijze beschikbaar. Cijfers over 2017 met betrekking tot output
en outcome zijn ook niet voorhanden. Daarnaast zijn er geen parameters opgesteld die
betrekking hebben op de doelen van de toegang.
De vraag of de doelen behaald worden, is daarom niet te beantwoorden.
Het cliëntervaringsonderzoek dat de gemeente Doetinchem heeft laten uitvoeren over 2016
is het enige wat voorhanden is. Aan dit onderzoek hebben 356 jongeren en ouders
deelgenomen. Dit onderzoek laat zien dat 75% van de respondenten vaak of altijd weet waar
zij terecht kunnen als er hulp nodig is. 57% van de kinderen in Doetinchem is snel geholpen.
72% van de respondenten zegt vaak of altijd de hulp te kunnen krijgen die hij of zij nodig
heeft. In de uitvoering van de jeugdhulp is 74% van de respondenten positief. Dit zegt iets
over het functioneren van de jeugdhulpaanbieders in de tweedelijnszorg in 201639.
Aan de nieuwe werkwijze die vanaf 2018 van kracht is geworden zijn de volgende doelen40
verbonden:
• Het verbeteren van de keten in de toegang jeugd.
• Het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners.
• Een eenduidige werkwijze.
Deze doelen zijn niet voorzien van parameters waardoor zij moeilijk meetbaar zijn. Het is
verder ook niet duidelijk hoe en op welke manier het Buurtplein of de gemeente dit verder
gaat onderzoeken.
3.3.2 Resultaten preventieve jeugdbeleid
De belangrijkste kerndoelen41 die de gemeente nastreeft op het gebied van preventie zijn:





Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren
en het stimuleren van goed burgerschap;
Het bieden van een kind- en gezinsvriendelijke leefomgeving;
Het zorgen voor een goede kwaliteit van de algemene jeugdvoorzieningen
die aansluiten bij de vragen en behoeften van ouders, jeugd en samenleving;
Het stimuleren van afstemming en samenspel van voorzieningen, jeugd,
ouders en anderen in de pedagogische infrastructuur, zodat zij elkaar
aanvullen en versterken.

39
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Met betrekking tot deze doelen zijn geen officiële tussenevaluaties voorhanden. Daarnaast
zijn de doelen niet voorzien van parameters waardoor zij meetbaar worden. Cijfers met
betrekking tot output en outcome zijn niet voorhanden. Of de resultaten behaald worden, is
derhalve niet te beantwoorden. Dit vraagt op korte termijn aandacht, om waar nodig bij te
kunnen sturen.

3.4 Vroegsignalering van jeugdproblematiek
Om inzicht te geven in vroegsignalering van jeugdproblematiek bekijken we de
Uitvoeringsagenda jeugd 2017-2018. In de Uitvoeringsagenda zijn activiteiten ingedeeld op
verschillende preventieniveaus. Op basis van het preventieniveau Signaleren en adviseren42
hebben wij onderstaande tabel opgesteld. Dit preventieniveau komt overeen met het gele
niveau uit figuur 1 in hoofdstuk 2.2. over positieve gezondheid.
In onderstaande tabel zijn de belangrijke partners, pilots, of projecten weergeven. Dit geeft
inzicht in de preventieve netwerkstructuren, welke activiteiten plaatsvinden en door wie ze
worden uitgevoerd.
Partner, pilot, project
Jeugdgezondheidszorg /GGD
basistaken pakket 0 – 18 jaar
>Yunio

Integrale Vroeghulp (IVH)

Pilot SOH Jeugd GGZ
(specialistische ondersteuner
huisarts)

JOGG (jongeren op gezond
gewicht)
Preventie geestelijke
gezondheidszorg

42

Wat
Ziet vrijwel alle kinderen, is
aanwezig in buurten en op
scholen en heeft zicht op
(gezondheids-) problemen
in buurt en op school
Diverse organisaties die
samen hulp bieden aan
ouders met jonge kinderen
met (een vermoeden van)
ontwikkelings- of
gedragsproblemen
Huisartsen worden
ondersteund door een GGZ
psycholoog die
gespecialiseerd is in kinderen jeugdpsychiatrie
Programma ter promotie
van een Gezonde leefstijl
Brussen: ondersteuning
broers en zussen van een
kind met een ziekte/en/of
handicap
Kopp: ondersteuning
kinderen van ouders met
psychische en/of
verslavingsproblematiek

Wie
Yunio

Buurtplein

Huisartsengroep IJzerrijk

Gemeente
GGNet

kolom ‘signaleren en adviseren’, pagina 11, Uitvoeringsagenda jeugd 2017
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Doelgroep peuters

Doelgroep activiteiten door
het onderwijs

Ondersteuning bij financiële
problemen

Preventieve verslavingszorg
aan professionals, ouder en
kinderen.

Iriszorg

Activiteiten en begeleiding
voor jongeren met autisme

Autin

Gespreksgroep omgaan met
autisme voor jongeren

Stichting Rondom Autisme

Diverse activiteiten gericht
op bijvoorbeeld spraak,
taalachterstand en
ontwikkelachterstand
School ex: ondersteuning
van jongeren bij het vinden
van werk, bestaat de
mogelijkheid hen daarin te
ondersteunen.

Peuteropvang

Bovenschoolse voorziening
waar leerlingen kunnen
worden opgevangen, voor
wie het goed is om tijdelijk
niet op hun eigen school te
zijn

Onderwijs

Diverse loopbaanklassen:
In de reguliere
loopbaanklassen volgen
studenten van het mbo een
programma waarin zij zich
oriënteren op een
nieuwe opleidingskeuze. Er
zijn ook andere varianten
voor jongeren met
complexe problemen
Er wordt door de gemeente
informatie gegeven over
hoe om te gaan met geld,
bijv. voorlichting op het
Prakticon
(praktijkonderwijs) en het
Graafschap College. De
gemeente biedt verder
verschillende vormen van
ondersteuning:

mbo

Het Graafschap College

De gemeente
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RMC / LerenWerkt

Buurtsportcoaches

Stedelijk Jongerencentrum

HALT

Jeugd interventie team (JIT)

budgetcoaching
bugetbeheer,
schuldhulpverlening
Voor de RMC regio
Achterhoek is Doetinchem
contactgemeente, waarbij
de gemeente in
samenwerking met het
onderwijs zorgt voor een
sluitende aanpak voor
jongeren in het reguliere vo
en mbo
Buurtsportcoaches hebben
een ondersteunende rol
binnen het sport- en
beweegaanbod in
Doetinchem. Zij leggen
verbindingen tussen sport
en bewegen en andere
beleidsterreinen.
De Jongerenwerkers creëren
mogelijkheden en kansen
waarbinnen jongeren
talenten en eigen
initiatieven kunnen
ontwikkelen. Daarnaast
volgens ze jongerentrends
en spelen ze in op
maatschappelijke thema’s
HALT werkt samen met het
onderwijs aan een veiliger
en socialer leef- en
leerklimaat op en rondom
scholen
Het JIT voegt, als stedelijk
team, iets toe aan de
generalistische
buurtcoachteams en werkt
wijk overstijgend. Het
richt zich actief op (groepen)
jongeren die niet worden
bediend door de
buurtcoachteams

De gemeente

De gemeente

Jongerenwerk

HALT

JIT

Zoals uit bovenstaande tabel naar voren komt, kent de gemeente Doetinchem een hele
reeks partners, pilots, of projecten waarmee vroegsinalering van jeugdproblematiek
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mogelijk wordt gemaakt. Het aanbod en de inzet is divers te noemen en kent een grote
verscheidenheid aan thema’s en partners.
Een belangrijke partner op het gebied van vroegsignalering is Yunio. Zij zien in Doetinchem
99,46% van alle kinderen en jongeren. Ook het overige percentage hebben zij in beeld,
doordat zij deze groep proactief benaderen. Dat Yunio zo’n grote groep kinderen al op jonge
leeftijd ziet, betekent dat zij een belangrijke speler zijn in het preventieve veld en zorgelijke
signalen kunnen overleggen met jeugd- en gezinswerkers.
Wat echter onvoldoende naar voren komt, is hoe de regierol en de samenhang door de
gemeente wordt vormgegeven, als het gaat om vroegsignalering. Zo wordt er in de
Uitvoeringsagenda gesproken over het inzetten op faciliteren, stimuleren, samenbrengen en
creëren van activiteiten die nodig zijn om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren
te vergroten. Dit beschrijft het wat, maar niet het hoe.

3.5 Samenwerking in het kader van de jeugdhulp
Net als elke gemeente voert Doetinchem de jeugdhulp uit met een scala aan
jeugdhulpaanbieders. Deze aanbieders werken vaak regionaal en worden in het geval van
Doetinchem ook regionaal ingekocht. Het contract en leveranciersmanagement (CLM)
(regionaal georganiseerd) verzorgt de inkoop en stuurt op de contractafspraken. Verwijzers
naar deze aanbieders zijn de jeugd- en gezinswerkers bij het Buurtplein, maar ook huis -en
kinderartsen, medisch specialisten en de gecertificeerde instellingen, de kinderrechter, het
openbaar ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële
jeugdinrichting.
In het kader van dit rekenkameronderzoek is met vijf jeugdhulpaanbieders gesproken. Wat
zij over het algemeen aangeven, is dat een groot deel van de samenwerking verloop via het
regionaal contract en leveranciers management (CLM) en minder direct via de gemeente. De
gemeente komt met name in beeld als het gaat om acute zaken zoals een crisisplaatsing.
Veel regulier contact met de gemeente zelf is er dan ook niet.
Verder zijn de ervaringen als het gaat om de samenwerking divers van aard. Enerzijds
worden er verbeteringen ten opzichte van eerdere jaren waargenomen, zoals vaste
aanspreekpunten bij CLM. Aan de andere kant wordt ook aangeven dat de regel -en
verantwoordingsdruk nog steeds hoog is. Dit tot grote frustratie van de aanbieders, maar dit
geldt niet alleen voor Doetinchem, aangezien de jeugdhulpaanbieders die voor dit
onderzoek zijn geïnterviewd regionaal werken. Twee aanbieders geven aan een duidelijke
(regionale) structuur te missen waarlangs op inhoud kan worden meegedacht. Er is tevens
behoefte aan meer reflectie over wat beter kan in de samenwerking en daarmee uiteindelijk
ook in de dienstverlening.
Met betrekking tot de samenwerking tussen de jeugdhulpaanbieders onderling, wordt geen
verschil met voor de decentralisatie ervaren. Die was voor die tijd ook al intensief. Wel is er
een intensieve samenwerking met de gemeentelijke toegang bijgekomen.
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3.6 Samenvattend en reflectie op de normen
In dit hoofdstuk hebben we een uiteenzetting gegeven over hoe de toegang naar de
jeugdhulp georganiseerd is en hoe deze functioneert. Ook hebben we gekeken naar de
resultaten die door de toegang worden bereikt, hoe vroegsignalering plaatsvindt en hoe de
samenwerking met partners verloopt. In deze laatste paragraaf reflecteren we op norm 4 tot
en met 7.
Norm 4: Er is een duidelijke rol- en taakverdeling voor de toegang tot jeugdhulp en de
toegang tot de jeugdhulp verloopt efficiënt.
De gemeente Doetinchem heeft met de werkwijze van de jeugd -en gezinswerkers een
impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van het (lokale) jeugdhulpstelsel. De nieuwe
werkwijze wordt ook opgemerkt door het veld. Als het gaat om een duidelijke rol- en
taakverdeling geven zorgaanbieders aan dat deze is verbeterd ten opzichte van de oude
situatie, maar dat er nog steeds vraagstukken liggen bijvoorbeeld rondom regie en
afstemming op complexe casussen.
Norm 5: De gemeente heeft inzicht in de resultaten van de jeugdhulp
Aan deze norm wordt niet voldaan. Een belangrijke bevinding is dat de resultaten die via de
toegang en het preventief jeugdbeleid worden gerealiseerd onvoldoende zichtbaar zijn. Er
zijn geen doelen geformuleerd met betrekking tot de toegang en het preventief jeugdbeleid
die voorzien zijn van parameters. De gemeente heeft derhalve geen inzicht in de resultaten
van de jeugdhulp anders dan het cliëntervaringsonderzoek uit 2016.
Norm 6: Er wordt op een efficiënte manier op- en afgeschaald
Op het gebied van op- en afschalen is uit het onderzoek gebleken dat dit niet altijd op de
meest efficiënte manier gebeurt. Alhoewel dit zich volgens de aanbieders, mede door de
nieuwe werkwijze van de jeugd- en gezinswerkers, wel steeds beter ontwikkelt. Desondanks
zijn er soms spanningen wanneer er van het Buurtplein wordt opgeschaald naar
specialistische zorg, omdat de beschikking volgens de aanbieder niet altijd toereikend is.
Vervolgens moet daar dan over onderhandeld worden, wat niet bijdraagt aan efficiëntie.
Wanneer er afgeschaald moet worden, dan zijn er wel duidelijke afspraken dat dit via de
jeugd- en gezinswerkers gebeurt. Toch geven sommige aanbieders aan dat het voor hen fijn
zou zijn om te weten wat de mogelijkheden zijn in het voorliggende veld.
Aan deze norm wordt gedeeltelijk voldaan, ook omdat de toegang zich nog verder door
moet ontwikkelen.
Norm 7: De gemeente monitort de toegang tot jeugdhulp.
a. De gemeente heeft inzicht in de behoefte aan jeugdhulp.
b. De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.
Norm 7 is opgesplitst in deel a. en deel b. We zien dat de gemeenten een redelijk inzicht
heeft in de behoefte aan jeugdhulp. Onder andere door de inzet van een klankbordgroep en
de inzichten van zorgaanbieders. De systemen zijn echter niet op een dusdanige manier
ingericht dat er echt een eenduidige uitspraak gedaan kan worden op de inzicht in de
behoefte aan jeugdhulp en al helemaal niet over de verstrekte jeugdhulp.
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4

Grip en sturing

In dit hoofdstuk staat grip en sturing van de raad centraal. We geven antwoord op de vraag
hoe de raad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de jeugdhulp en op wat voor manier
financiële verantwoording in begroting en rekening plaatsvindt.
Deelvragen: 10. Hoe wordt de raad over de uitvoering van de taken op het gebied van
jeugdhulp geïnformeerd? 11. Hoe vindt de financiële verantwoording in begroting en
rekening plaats?

4.1 Informeren raad over uitvoering taken op het gebied van jeugdhulp
De informatievoorziening aan de raad verloopt via twee sporen: enerzijds krijgen zij
informatie door het college aangereikt, anderzijds informeert de raad zichzelf.
Uit de gesprekken die wij met raadsleden hebben gevoerd, blijkt dat de raad op een aantal
manieren probeert zichzelf te voorzien van informatie met betrekking tot de jeugdhulp. De
raad heeft in 2016 een raadswerkgroep kaders DDK (De Doetinchemse Keuze) ingesteld.
Daarnaast is de raad in de afgelopen jaren een aantal keren op bezoek geweest bij
Buurtplein. Die bezoeken gingen over preventieve activiteiten in het sociaal domein die
Buurtplein organiseert, maar niet specifiek over jeugdhulp. In 2015 en 2016 zijn raadsleden
in gesprek gegaan met inwoners over zorg en ondersteuning. De raad wilde op die manier de
uitvoering van de decentralisaties volgen. Een van de gesprekstafels ging over jeugdzorg.
De gesprekken die daar ontstonden en de ervaringen die men daar hoorde, worden door de
raadsleden als zeer waardevol ervaren. Het geeft hen input voor het dossier jeugdhulp, wat
door de raadsleden die wij gesproken hebben als een ingewikkeld dossier wordt ervaren.
Verder heeft het college een aantal informatieve raadsbijeenkomsten georganiseerd met
betrekking tot de jeugdhulp. Deze waren bedoeld om de raad meer inzicht te geven over
hoe het met de jeugdhulp gaat. Verder worden cliënttevredenheidsonderzoeken besproken
in de raad en tot slot staat het sociaal domein twee keer per jaar op de agenda bij de raad en
dan wordt de jeugdhulp ook besproken.
4.1.1 Bijsturen
In paragraaf 2.2.1. is beschreven dat er onduidelijkheid is over de totstandkoming van de
beleidskaders. De raadsleden stelden ten tijde van het interview dat ze volgend zijn geweest
aan het college, terwijl volgens de wethouder de raad kaders heeft gesteld en deze door het
college zijn overgenomen. Verder is er uit het interview met de raadsleden naar voren
gekomen dat ze momenteel niet voldoende zicht hebben op de ontwikkelingen die gaande
zijn in relatie tot de beleidskaders. Daarbij is er twijfel onder de raadsleden of de kaders
voldoende kaderstellend zijn. Er wordt in hun beleving in elk geval onvoldoende zichtbaar
welke resultaten behaald worden en er is weinig tot geen sturingsinformatie voor handen.
Bijsturen op het dossier jeugdhulp en het controleren van de bestuurders is daarom lastig
gebleken. Momenteel speelt mee dat een groot deel van de raadsleden nieuw is.

30

Het huidige beleidskader43 is nog niet geëvalueerd, waardoor de raadsleden geen zicht of
grip hebben op de uitkomsten en de stand van zaken van het huidige beleidskader. Het
vorige beleidskader44 is geëvalueerd in maart 201745.
Hierin is per kader gekeken naar de stand van zaken. Daar zijn vervolgens conclusies aan
verbonden, maar deze conclusies zijn niet te herleiden naar een duidelijke
evaluatiemethodiek, bijvoorbeeld interviews met relevante partners of focusgroepen met
gebruikers. Zoals eerder beschreven, is dit in het interview met beleidsmedewerkers
bevestigd: De beleidsmedewerkers gaven aan dat er redelijk snel een evaluatie moest
komen van De Doetinchemse Keuze. Voor deze evaluatie is niet nog apart gesproken met
externe partijen en/of cliënten. Wel gaven de beleidsmedewerkers aan dat er allerlei punten
uit de vorige jaren zijn meegenomen in de evaluatie. Maar deze zijn niet duidelijk te
herleiden in de evaluatie, waardoor het lastig is uitspraken te doen over de stand van zaken
rondom de jeugdhulp.
Uit het interview met beleidsmedewerkers blijkt dat de raad in de afgelopen raadsperiode
niet heeft bijgestuurd. Volgens hen is de raad vooral volgend geweest. Ook de wethouder
stelt dat het voor haar de ideale situatie is als de raad een actieve rol aanneemt, zelf met
vragen komt en stuurt op de door hen gestelde kaders. De raad zelf geeft aan dat het lastig
is om grip en sturing te houden op zo’n complex dossier als de jeugdhulp. Een aantal
raadsleden geeft aan dat zij vooral de extremiteiten horen als zij in gesprek gaan met
inwoners. Zij kunnen dit echter niet goed plaatsen in een bredere context, omdat ze zo
weinig zicht hebben op de jeugdhulp in zijn geheel.
Tot slot vragen de raadsleden die in het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd zich af of
de kaders die ze gesteld hebben voldoende meetbaar zijn. Aan de kaders hebben ze zelf
destijds ook geen parameters/toetsingscriteria verbonden. Dit vraagstuk is een aantal keren
ter sprake gekomen tijdens het interview met raadsleden. Zij gaven aan dat dit een punt van
aandacht moet zijn in de komende periode.

4.2 Financiële verantwoording in begroting en rekening
Uit het interview met de beleidsmedewerkers is naar voren gekomen dat de wethouder de
jaarrekening jaarlijks toelicht in de gemeenteraad. Kijkend naar de jaarrekening van 2016
blijkt dat er op het sociaal domein een tekort was van ca. 2,8 miljoen46, waarvan ca. 2,4
miljoen van het tekort afkomstig is van de jeugdhulp. Uit de Jaarstukken blijkt dat dit tekort
een aantal oorzaken kent, namelijk:
 In 2014 is gestart met het idee dat er in 2016 ongeveer 16,2 miljoen beschikbaar zou
zijn voor alle nieuwe taken. Dit budget is in de afgelopen twee jaar verder gedaald
naar 14,3 miljoen voor 2016. Dus er was zo’n 1,9 miljoen minder beschikbaar in 2016,
dan medio 2014 de verwachting was;
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In 2015 heeft de gemeente zich vooral gericht op zorgcontinuïteit, vanaf 2016 was er
meer tijd voor het uitvoeren van nieuwe taken zoals in de wet beschreven. Toch ziet
de gemeente 2016 ook nog als overgangsjaar;
In het resultaat van 2016 is ook de afwikkeling van 2015 meegenomen; door
administratieve processen waren sommige declaraties uit 2015 te laat.

De jaarrekening 2017 laat zien dat de zorg- en ondersteuningsvragen voor de jeugd binnen
Doetinchem minimaal op eenzelfde niveau blijven als in 2016. Er is zelfs een kleine stijging in
de zorg- en ondersteuningsvragen waar te nemen. Deze licht groeiende vraag gaat gepaard
met kleinere budgetten vanuit de rijksoverheid wat leidt tot een verschil tussen de
inkomsten en de uitgaven voor Jeugd. In 2018 is door het college het besluit genomen om de
discrepantie tussen inkomsten en uitgaven diepgaand onder de loep te nemen.

4.3 Samenvattend en reflectie op de normen
In dit hoofdstuk is onderzocht hoe de raad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de
jeugdhulp en op wat voor manier financiële verantwoording in begroting en rekening
plaatsvindt. Hieronder reflecteren we op de laatste twee normen.
Norm 8: De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de
behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan bijsturen
Aan de achtste norm wordt niet voldaan. In de eerste plaats is er onduidelijkheid over wie de
kaders heeft opgesteld en of deze voldoende kaderstellend zijn. Daarnaast zijn er aan de
kaders geen parameters verbonden, waardoor ze niet meetbaar zijn. Ook wordt de raad
maar beperkt geïnformeerd over de uitvoering en behaalde resultaten van de jeugdhulp. Als
gevolg hiervan heeft de raad moeite om grip te houden op het complexe dossier van de
jeugdhulp. De raad heeft aangegeven dat het creëren van sturingsinformatie op basis van
duidelijke parameters een belangrijke opgave is voor de komende periode.
Norm 9: De begrote en uitgegeven bedragen worden op heldere en inzichtelijk wijze
verantwoord in de begroting en rekening.
Er is een tekort op de jeugdhulp, maar onduidelijk is waardoor deze tekorten worden
veroorzaakt. Uit de Jaarstukken valt niet op te maken wat de precieze oorzaken zijn of waar
de tekorten exact zitten. De negende norm wordt derhalve niet gehaald.
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5

Conclusies en aanbevelingen

De hoofdvraag van dit rekenkameronderzoek is: Welk beleid ten aanzien van jeugdhulp heeft
de gemeente Doetinchem opgesteld, welke kaders zijn geformuleerd, hoe is de inrichting en
uitvoering vormgegeven en voldoet dit aan de doelen van de decentralisatie? Onderstaand
treft u de conclusies aangaande dit onderzoek.
Op basis van onze bevindingen beantwoorden we de hoofdvraag als volgt:
De gemeente Doetinchem heeft de uitgangspunten van de Jeugdwet ondergebracht in
verschillende documenten. Er is geen sprake van een specifiek jeugdhulpbeleid. Er zijn tien
kaders uitgewerkt, gericht op het hele sociaal domein, maar deze zijn niet voorzien van
parameters. Of de inrichting en uitvoering van de jeugdhulp voldoet aan de doelen van de
decentralisatie is door het ontbreken van deze – en andere – parameters, niet op basis van
kwantitatieve gegevens te beantwoorden. Wel zien we op basis van de interviews en de
documentstudie dat de gemeente Doetinchem door haar werkwijze, onder andere in de
toegang, actief inzet op de doelen zoals geformuleerd in de Jeugdwet en daarmee de
decentralisatie van het jeugdhulpstelsel.

5.1 Conclusies
Jeugdhulpbeleid in Doetinchem
1. Het jeugdhulpbeleid in Doetinchem is grotendeels op orde
Het jeugdhulpbeleid dat de gemeente Doetinchem heeft geformuleerd voldoet aan de eisen
van de Jeugdwet. Het beleid is ondergebracht in de nadere regels jeugdhulp, de
uitvoeringsagenda en de verordening. Er is geen specifiek jeugdhulpbeleid. Wel concluderen
we dat de doelstellingen van de Jeugdwet terugkomen in het beleid, behalve waar het gaat
om het creëren van meer ruimte voor de professional en het verminderen van de regeldruk.
2. Rolverdeling bij kaderstelling ontbreekt
We concluderen dat het onduidelijk is of de gemeenteraad kaders heeft meegeven ten
aanzien van de ontwikkeling van het beleid. De raad zegt dat het college de kaders heeft
voorgelegd en dat ze daarmee akkoord zijn gegaan. Volgens de verantwoordelijk wethouder
is het andersom. Wat wel duidelijk is, is dat de kaders tot stand zijn gekomen op basis van
evaluaties van voorgaande jaren. Er is bij het opstellen van deze evaluaties niet met externe
partijen gesproken.
3. Preventief jeugdbeleid is helder ingevuld maar regierol gemeente is onduidelijk
Het preventieve jeugdbeleid wordt op een duidelijke en heldere manier weergegeven. In de
uitvoeringsagenda wordt een breed en uitvoerig scala van preventieve activiteiten
beschreven. We stellen vast dat het onduidelijk is, hoe de gemeente de regierol invult, met
name als het gaat om vroegsignalering van problemen bij jongeren. In de uitvoeringsagenda
komt dit niet tot uitdrukking.
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De toegang, resultaten en samenwerking
4. Toegang jeugdhulp kwalitatief verbeterd
De gemeente Doetinchem heeft met de nieuwe werkwijze van de toegang, met jeugd- en
gezinswerkers, een impuls gegeven aan de verdere ontwikkelingen van het lokale
jeugdhulpstelsel. We concluderen dat de rol en taakverdeling van de toegang tot de
jeugdhulp steeds beter verloopt ten opzichte van de oude situatie (voordat de jeugd- en
gezinswerkers hun intrede deden). Zorgaanbieders die op verzoek van de toegang de zorg
leveren zien deze ontwikkeling ook, maar wijzen tegelijkertijd ook aandachtspunten aan,
zoals het verbeteren van de regiefunctie en de samenwerking die nodig is als het gaat om
complexe casussen. Ook zien we dat er nog onvoldoende grip is op het verwijsgedrag van
huisartsen.
5. Inzicht in het al dan niet behalen van beleidsdoelstellingen met betrekking tot de
jeugdhulp ontbreekt
Een belangrijke bevinding is dat de resultaten die via de toegang en het preventief
jeugdbeleid worden gerealiseerd onvoldoende identificeerbaar zijn. De geformuleerde
doelen zijn niet voorzien van parameters. Daarnaast zijn de systemen niet op een dusdanige
manier ingericht dat informatie op een eenduidige manier valt te ontsluiten. De gemeente
heeft derhalve geen inzicht in de resultaten van de jeugdhulp anders dan het
cliëntervaringsonderzoek uit 2016. Zonder deze inzichten is het bijna onmogelijk om op basis
van feiten/ gegevens bij te sturen.
6. Op- en afschalen verloopt niet altijd efficiënt
We concluderen dat het op- of afschalen vanuit de toegang niet altijd even efficiënt
verloopt. De afgegeven beschikkingen zijn in de ogen van zorgaanbieders niet altijd
toereikend als het gaat om de daarbij passende inzet. Het komt voor dat aanbieders moeten
onderhandelen over de inzet, hetgeen haaks staat op een van de uitgangspunten van de
Jeugdwet; namelijk het creëren van meer ruimte voor de professional en het verminderen
van de regeldruk. Voor aanbieders is het van belang dat zij de mogelijkheden in het
voorliggend/ preventieve veld beter leren kennen en gebruiken. We concluderen dat er
voldoende aanbod is, maar het is onduidelijk of dit aanbod ook echt passend is. Daarnaast
ontbreekt bij de toegang inzicht in wachtlijsten bij tweedelijns jeugdhulpaanbieders, dit
belemmert de snelheid van plaatsing en het kan ook effect hebben op matching tussen
vraag en aanbod.
Grip en Sturing
7. De raad wordt onvoldoende geïnformeerd
Zoals eerder aangegeven is er onduidelijkheid over wie de kaders heeft opgesteld en of deze
voldoende kaderstellend zijn. Daarnaast worden de kaders niet gemonitord en is de
informatievoorziening met betrekking tot dit dossier beperkt. We concluderen dat de raad
daarmee niet op een zodanige wijze wordt geïnformeerd over de jeugdhulp dat zij kan
bijsturen.
8. Duiding van begrote en uitgegeven bedragen ontbreekt
Een helder overzicht van de begrote en uitgegeven bedragen ontbreekt. In de jaarstukken
wordt niet ingegaan op de oorzaken van de overschrijding van ca. 2,5 miljoen euro. Als
aanvulling op deze stukken wordt aangegeven dat een lichte groei van de vraag in
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combinatie met een kleiner budget het verschil verklaart. Ons inziens is dit een te
oppervlakkige verklaring, die laat zien dat de gemeente nog onvoldoende grip heeft op het
zorggebruik, de zorgontwikkeling en de daarmee gemoeide kosten.

5.2 Aanbevelingen
Op basis van de bovenstaande conclusies heeft de rekenkamer zijn onderstaande
aanbevelingen opgesteld.
Jeugdhulpbeleid
1. Geef uitwerking aan de doelstelling van de Jeugdwet om meer ruimte te creëren voor de
professional en het verminderen van regeldruk
We zien voor bovenstaande aanbeveling drie mogelijkheden om deze in te vullen:
- Benoem in de doorontwikkeling van beleid hoe de vrijheid van de professional in het
verminderen van de regeldruk kan worden bewerkstelligd. Ontwikkel dit samen met
professionals.
- Onderzoek in hoeverre de huidige beschikkingen mogelijkheden bieden om de
ruimte voor de professional te vergroten.
- Onderzoek en bespreek in regioverband (bij CLM) hoe de ruimte voor de professional
en het verminderen van de regeldruk kan worden vergroot en vastgelegd in
uitvoeringsovereenkomsten of contracten.
2. Versterk de positie van de raad
We zien een aantal kansen waarop de positie van de raad en daarmee zijn kaderstellende en
controlerende rol verbeterd kan worden:
- De informatievoorziening en de kwaliteit van de informatie dient verbeterd te
worden met betrekking tot de jeugdhulp. Dit begint bij heldere beleidsdoelstellingen
en inzicht in de resultaten.
- Bij het opstellen van nieuwe kaders moet er expliciet aandacht zijn voor de vraag wie
het voortouw neemt. Uitkomst van dit gesprek kan ook zijn dat college en raad
samen optrekken. Maakt dit dan expliciet.
- Zorg voor goede verslaglegging, zodat bij evaluaties geen twijfel is aan hoe het proces
van kaderstellen verlopen is.
3. Onderzoek hoe en door wie de regierol zou moeten worden gevoerd op de inzet en het
gebruik van preventieve voorzieningen
Op basis van dit rekenkameronderzoek is niet inzichtelijk hoe de regierol rondom
preventieve voorzieningen momenteel belegd is. We adviseren daarom te onderzoeken hoe
momenteel regie wordt gevoerd op de inzet en het gebruik van preventieve voorzieningen
en waar dit eventueel verbeterd zou moeten worden.
4. Organiseer bijeenkomsten met toegang en specialistische jeugdhulp
We adviseren om twee keer per jaar bijeenkomsten met Buurtplein en
tweedelijnszorgaanbieders te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verschillende
onderwerpen aan bod komen, zoals efficiënt op- en afschalen en regie en samenwerking
rondom complexe casussen.
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De sessies worden opgebouwd aan de hand van een aantal recente complexe casussen. De
focus ligt hierbij op het verbeteren van het proces. Uitkomsten van deze sessie kunnen
eventueel worden vastgelegd in werkafspraken of procesbeschrijvingen.
5. Operationaliseer beleidsdoelstellingen en ontwikkel een monitor
Neem het huidige beleid als uitgangspunt en maak een selectie van doelen die
geoperationaliseerd worden. Stel parameters op bij deze doelstellingen, waarbij het
belangrijk is om niet de focus te leggen op afrekenen, maar op leren. Dit leidt tot een
monitor jeugdhulp. Hier moeten ook de geoperationaliseerde beleidsdoelstellingen van de
toegang ook in zijn verwerkt.
Vervolgens kan deze informatie uit de monitor gebruikt worden voor bijvoorbeeld het
ontwikkelen van een dashboard. Deze zorgt voor een simpele ontsluiting van gegevens
waarmee gestuurd kan worden op de jeugdhulp. Dit zorgt voor focus en ‘one version of the
truth’. Geadviseerd wordt om de kern van het dashboard, de belangrijkst parameters, voor
iedereen van wethouder tot aan de uitvoerend jeugdprofessional – relevant te laten zijn.
Daarnaast kan het dashboard voor verschillende doelgroepen en niveaus additionele
parameters bevatten. Ook wachtlijsten kunnen een plek krijgen in het dashboard.
Gegevens uit het dashboard zijn tevens belangrijk om duiding te geven aan begrote en
uitgegeven kosten met betrekking tot de jeugdhulp. Zo kunnen bijvoorbeeld trends en
ontwikkelingen in zorggebruik inzichtelijk worden gemaakt. We nemen hiervoor dan ook
geen extra aanbeveling op, omdat deze zo sterk verbonden is met alle bovenstaande
aanbevelingen.
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Bijlage 1: Documenten






















B&W-besluit inzake Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 2017 –
2020, 14 maart 2017
Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem, 2017-2020
Clientervaring jongeren en ouders met jeugdhulp, BMC, augustus 2017
Evaluatie De Doetinchemse Keuze “Tussen transitie en transformatie
in het Sociaal Domein”, maart 2017
EVALUATIEVERSLAG PILOTS JEUGD Versie 0.5, 1 maart 2017 /
Projectgroep
Implementatieplan jeugd en gezinswerker, 20 juni 2017 I versie 0.3
Jaarstukken 2016, gemeente Doetinchem
Jeugdwet, 2014
Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018, 29 december
2017
Nieuwe werkwijze toegang tot jeugdhulp Doetinchem
Plan van aanpak pilots jeugd BP/ZP, versie 1.0 versiedatum 30
augustus 2016 / BV
Raadsbesluit 12 april 2017 Beleidskader sociaal domein 2017-2020
(2017-11)
Raadsbesluit 16 februari 2017 vernieuwd kader De Doetinchemse
Keuze (2017-04)
Raadsvoorstel Verordening jeugdhulp 2018, december 2017
Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ), maart 2017
Toezicht wijkteams: Zorg en Ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in
Doetinchem, Toezicht Sociaal Domein, Samenwerkend Toezicht Jeugd,
Utrecht maart 2017
Uitvoeringsagenda Jeugd 2017-2018, Gemeente Doetinchem
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem
houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening Jeugdhulp
Doetinchem 2018, 29 december 2017
Wijzigingen Verordening jeugdhulp 2018 ten opzichte van 2017, 21
december 2017
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Bijlage 2: Respondenten
Gemeente Doetinchem








Zorgaanbieders







Preventieve/voorliggende
voorzieningen





Portefeuillehouder jeugd: Maureen Sluiter
Beleidsmedewerkers jeugd: Susanne Buter, Aletta Koudijs,
Jolanda Ortsen
Toegangsprofessionals Buurtplein: Corine Jansen (jeugd- en
gezinswerker), Anne Arink (jeugd- en gezinswerker), Mira
Evers (jeugd- en gezinswerker), Brigitte Vlaminkx
(Beleidsadviseur Kennis en Kwaliteit)
Gemeenteraadsleden: Jordy Mullink, Robbert Hummelink,
Pieter Herngreen, Karin Kamps, Willem Traag, Ewout de
Jong, Drea Gieling, Marianne Kock
Leden van de Sociale Raad: Leen van der Heiden
(voorzitter), Peter Bob Peerenboom, Ben Wichman, Marion
Pieters, Miranda Hoksbergen
Lindenhout: Emilia Borninkhof (gebiedsmanager)
De Lichtenvoorde: Ellen Peterman (teammanager)
Zozijn: Henk Loman (bestuurder)
Pluryn: Henk Olij (Clusterleider)
GGNet: Maarten Stokman (manager)
Buurtplein: Brigitte Vlaminkx (Beleidsadviseur Kennis en
Kwaliteit)
Yunio: Wilma Heesen (manager)
GGD: Hans Evers (beleidsadviseur)

38

Bijlage 3: Vragenlijsten
In deze bijlage zijn de vragenlijsten te vinden die gebruikt zijn voor de interviews. De eerste
vragenlijst heeft betrekking op de interviews die binnen de gemeente zijn gevoerd, de
tweede heeft betrekking op de interviews die met jeugdhulp aanbieders zijn gevoerd en de
derde is gebruikt voor de interviews met voorliggende voorzieningen.
Vragenlijst 1: Interviews met respondenten binnen gemeente en toegangsprofessionals
Beleid
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem ten aanzien van de jeugdhulp geformuleerd?
a. Hoe is dit beleid tot stand gekomen?
b. Hoe is er in het beleid invulling gegeven aan de doelstellingen van de Jeugdwet?
Welke kaders heeft de raad bij het beleid ten aanzien van jeugdhulp meegegeven?
Is er een helder beeld van de behoefte aan jeugdhulp in de gemeente Doetinchem?
a. Zo ja, om welke aantallen hulpvragen gaat het?
b. Zo ja, hoe zijn hulpvragen te typeren?
c. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
Is er in de gemeente Doetinchem sprake van hulpvragen waar geen passend aanbod voor is?
a. Mocht er geen inzicht zijn in de behoefte aan jeugdhulp in de gemeente Doetinchem, wat is
in dat geval de indicatie van het aantal hulpvragen?
Is er sprake van wachtlijsten?
a. Zo ja, voor welk type jeugdhulp gelden deze?
b. Zo ja, wat is de gemiddelde wachttijd?
c. Zo ja, wat is het beleid om wachttijden te voorkomen?
d. Zo nee, wat zijn factoren die bijdragen aan het uitblijven van wachtlijsten?
e. Welke maatregelen zijn genomen om wachtlijsten te voorkomen?
Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem ten aanzien van preventief jeugdbeleid geformuleerd?
a. Sluit het preventief jeugdbeleid aan op de jeugdhulp?
b. Zo ja, waar blijkt dit uit?
c. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?

Toegang en processen
7. Hoe is de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd?
a. Is er een heldere rol- en taakverdeling en zijn er duidelijke procesafspraken?
b. Zo ja, waar blijkt dit uit?
c. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
8. Hoe verloopt in de praktijk de toegang tot jeugdhulp?
a. Hoe verloopt samenwerking met zorgaanbieders?
b. Is er voor alle jongeren een passend aanbod?
c. Naar welke voorzieningen wordt het meest doorverwezen?
9. Hoe verloopt het proces van afschaling?
a. Is er passend aanbod in het voorliggend veld?
10. Op welke wijze vindt vroegsignalering van jeugdhulpproblematiek plaats?
a. Wie heeft daarin welke rol?
b. Hoe verloopt het in de praktijk?
Resultaat en inzichten
11. Op welke manier worden resultaten van het jeugdhulp beleid en preventief jeugdbeleid gemonitord?
12. Welke indicatoren worden gebruikt ten behoeve van verantwoording?
13. Welke resultaten worden met de gekozen toegangsroute beoogd?
a. Worden deze resultaten ook behaald?
b. Zo ja, waar blijkt dat uit?
c. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
14. Welke resultaten worden met het preventief jeugdbeleid beoogd?
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a.
b.
c.

Worden deze resultaten ook behaald?
Zo ja waar blijkt dat uit?
Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?

Grip en sturing
15. Hoe wordt de raad over de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp geïnformeerd?
16. Is er door de raad bijgestuurd op de jeugdhulp?
a. Zo ja, waarop?
b. Zo ja, is dat succesvol gebleken?
c. Van welke sturingsmogelijkheden maakt de raad gebruik?
d. Welke sturingsmogelijkheden zou de raad nog meer kunnen inzetten?
17. Hoe vindt de financiële verantwoording in begroting en rekening plaats?

Vragenlijst 2: Jeugdhulp aanbieders
Beleid
1.

In hoeverre ben je betrokken geweest bij de ontwikkeling van het huidige jeugdhulpbeleid?
a. Wat vind je van dit beleid?
b. Sluit het beleid goed aan bij de praktijk?
c. Sluit het beleid goed aan bij de problematiek in de gemeente Doetinchem?
2. Heeft de gemeente volgens jou een helder beeld van de behoefte aan jeugdhulp in de gemeente
Doetinchem?
3. Op welke manier ontwikkelen de hulpvragen zich?
4. Vind je dat het lukt om in Doetinchem dwarsverbanden te leggen tussen de beleidsterreinen van
jeugdhulp, participatie en Wmo?
a. Waarom wel?
b. Waarom niet?
5. Welk rapportcijfer geeft je de transitie van jeugdhulp in Doetinchem (organisatorisch inregelen)?
a. Waarom geen cijfer lager?
b. Waarom geen cijfer hoger?
6. Welk rapportcijfer geeft je de transformatie van jeugdhulp in Doetinchem (cultuurverandering naar
meer zelfregie, 1 gezin 1 plan, ontschotting en meer collectief in plaats van maatwerkvoorzieningen)?
a. Waarom geen cijfer lager?
b. Waarom geen cijfer hoger?
7. Worden de beoogde doelen zoals beschreven in de jeugdwet binnen Doetinchem gerealiseerd?
Gemeente/regio als opdrachtgever
8. Is het de gemeente Doetinchem gelukt om optimale ruimte voor de professional te genereren door
minimale regeldruk en regelarme verantwoordingscycli?
a. Zo ja, waar blijkt dit uit?
a. Zo nee, wat zijn de factoren die dit verhinderen?
9. Heb je vooral met de regio of de gemeente contact?
10. Hoe ervaar je de gemeente/regio als opdrachtgever?
a. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
b. Zie je verschillen met andere regio’s/gemeenten?
c. Ervaar je voldoende vrijheid/ruimte om in te zetten wat nodig is?
i. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
Jeugdhulp
11. Is er in de gemeente Doetinchem sprake van hulpvragen waar geen passend aanbod voor is?
a. Mocht er geen inzicht zijn in de behoefte aan jeugdhulp in de gemeente Doetinchem, wat is
in dat geval de indicatie van het aantal hulpvragen?
12. Zijn er wachtlijsten binnen uw organisatie?
a. Zo ja, wat is de gemiddelde wachttijd?
b. Zo ja, wat is de oorzaak van het ontstaan van de wachtlijsten?
c. Welke maatregelen zijn genomen om wachtlijsten te voorkomen?
d. Zo nee, wat zijn factoren die bijdragen aan het uitblijven van wachtlijsten?
13. Zijn er wachtlijsten in de keten?
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a.
b.
c.
d.

Zo ja, voor welk type jeugdhulp gelden deze?
Zo ja, wat is de gemiddelde wachttijd?
Zo nee, wat zijn factoren die bijdragen aan het uitblijven van wachtlijsten?
Welke maatregelen zijn genomen om wachtlijsten te voorkomen?

Toegang en processen
14. Hoe is de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd?
a. Is er een heldere rol- en taakverdeling en zijn er duidelijke procesafspraken?
b. Zo ja, waar blijkt dit uit?
c. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
d. Wat zijn de effecten van de toegang op uw organisaties? (bijvoorbeeld afname/toename van
specialistische vragen)
15. Hoe verloopt het proces van afschaling?
a. Is er passend aanbod in het voorliggend veld?
b. Ben je op de hoogte van de diversiteit van het aanbod in het voorliggend veld?
16. Is er sprake van een dusdanige basis sociale infrastructuur in Doetinchem dat er optimaal gebruik
wordt gemaakt van collectieve voorzieningen ter preventie van onnodig gebruik van (duurdere en
meer individueel georiënteerde) maatwerkvoorzieningen? (Licht toe)
Samenwerking
17. Kun je de 5 zorgpartijen noemen waarmee je het meest samen werkt?
18. Is er een verandering merkbaar in de afgelopen 2,5 jaar na de inwerking treding van de Jeugdwet in
relatie tot daarvoor? (Zo ja, licht toe).
a. Wat is prettig aan de samenwerking?
b. Wat kan beter?
Resultaat en inzichten
19. Heb je inzicht in de kwaliteit van jullie dienstverlening?
a. Zo ja, hoe wordt dit gemonitord?
b. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
20. Welke indicatoren worden gebruikt ten behoeve van verantwoording richting de gemeente?
a. In hoeverre sluit dit aan bij de monitoringsinformatie die standaard door jullie gegenereerd
wordt?
21. In hoeverre worden jullie door gemeenten/regio betrokken bij het ontwikkelen van
monitoring/sturingsinformatie?

Vragenlijst 3: Voorliggende voorzieningen/preventie
Beleid
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Is er sprake van preventief en/of positief jeugdbeleid in de gemeente?
Welke resultaten worden met het preventief jeugdbeleid beoogd?
a. Worden deze resultaten ook behaald?
b. Zo ja waar blijkt dat uit?
a. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren
In hoeverre ben je betrokken geweest bij de ontwikkeling van het huidige beleid?
a. Wat vind je van dit beleid?
b. Sluit het beleid goed aan bij de praktijk?
c. Sluit het beleid goed aan bij de problematiek in de gemeente Doetinchem?
d. Sluit het preventief jeugdbeleid aan op de jeugdhulp?
e. Zo ja, waar blijkt dit uit?
f. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren
Heeft de gemeente volgens jou een helder beeld van de behoefte aan preventieve voorzieningen in de
gemeente Doetinchem?
Op wat voormanier ontwikkelen de hulpvragen zich?
Vind je dat het lukt om in Doetinchem dwarsverbanden te leggen tussen de beleidsterreinen van
jeugd, participatie en Wmo?
a. Waarom wel?
b. Waarom niet?
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7.

In hoeverre sluit preventief jeugdbeleid aan bij de jeugdhulp?
a. Welke cijfer geef je die aansluiting?
Gemeente/regio als opdrachtgever
8. Hoe ervaar je de gemeente als opdrachtgever?
a. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
b. Zie je verschillen met andere regio’s/gemeenten?
c. Ervaar je voldoende vrijheid/ruimte om in te zetten wat nodig is?
ii. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
9. Is er in de gemeente Doetinchem sprake van hulpvragen waar geen preventieve voorzieningen voor
zijn?
10. Zijn er wachtlijsten binnen uw organisatie?
a. Zo ja, wat is de gemiddelde wachttijd?
b. Zo ja, wat is de oorzaak van het ontstaan van de wachtlijsten?
c. Welke maatregelen zijn genomen om wachtlijsten te voorkomen?
d. Zo nee, wat zijn factoren die bijdragen aan het uitblijven van wachtlijsten?
11. Zijn er wachtlijsten in de (aansluitende) keten van jeugdhulp?
a. Zo ja, voor welk type jeugdhulp gelden deze?
b. Zo ja, wat is de gemiddelde wachttijd?
c. Zo nee, wat zijn factoren die bijdragen aan het uitblijven van wachtlijsten?
d. Welke maatregelen zijn genomen om wachtlijsten te voorkomen?
Toegang en processen
12. Hoe is de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd?
a. Is er een heldere rol- en taakverdeling en zijn er duidelijke procesafspraken?
b. Zo ja, waar blijkt dit uit?
c. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
13. Hoe verloopt in de praktijk de toegang tot jeugdhulp?
a. Hoe is jullie samenwerking met de toegang?
14. Welke resultaten worden met de gekozen toegangsroute beoogd?
a. Worden deze resultaten ook behaald?
b. Zo ja, waar blijkt dat uit?
c. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
Preventie
15. Is er sprake van een dusdanige basis sociale infrastructuur in Doetinchem dat er optimaal gebruik
wordt gemaakt van collectieve voorzieningen ter preventie van onnodig gebruik van (duurdere en
meer individueel georiënteerde) maatwerkvoorzieningen? (Licht toe)
16. Op welke wijze vindt vroegsignalering van jeugdhulpproblematiek plaats?
a. Wie heeft daarin welke rol?
b. Hoe verloopt het in de praktijk?
17. Hoe verloopt het proces van opschalen?
a. Is er een passend aanbod?
18. Hoe verloopt het proces van afschalen vanuit de jeugdhulp?
Samenwerking
19. Kun je de 5 partijen noemen met wie je het meest samen werkt?
20. Is er een verandering merkbaar in de afgelopen 2,5 jaar na de inwerking treding van de Jeugdwet in
relatie tot daarvoor? (Zo ja, licht toe).
a. Wat is prettig aan de samenwerking?
b. Wat kan beter?
Resultaat en inzichten
21. Heb je inzicht in de kwaliteit van jullie dienstverlening?
a. Zo ja, hoe wordt dit gemonitord?
b. Zo nee, wat zijn belemmerende factoren?
22. Welke indicatoren worden gebruikt ten behoeve van verantwoording richting de gemeente?
a. In hoeverre sluit dit aan bij de monitoringsinformatie die standaard door jullie gegenereerd
wordt?
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