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Geacht College, 

 

Inleiding 

Op 29 september 2021 ontving de ASDE uw verzoek om advies uit te brengen 

over de Regiovisie Jeugdhulpverlening. Hierbij ontvangt u ons advies.  

De werkgroep Jeugd heeft deze Regiovisie met uw ambtenaren besproken. Hieruit 

bleek dat het beschrevene al praktijk is en er van een stelselwijziging geen 

sprake is. Ook is er geen sprake van een aanstaande nieuwe aanbesteding. Deze 

Regiovisie heeft te maken met een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap die 

vanuit het ministerie is opgelegd.  

 

In het overleg gaven ambtenaren aan, dat de gemeente ondanks de diverse 

bekende problemen (corona en financiën) stabiliteit ervaart in de geboden 

jeugdhulpverlening. Dit jaar en ook volgend jaar zijn hiervoor extra middelen 

beschikbaar gesteld, dit is echter vooralsnog tijdelijk van aard.  

 

Onze reactie 

De ASDE vindt het onderwerp heel belangrijk en we zijn dan ook blij met de 

ervaren stabiliteit. Een kleine check bij professionals in de jeugdzorg bevestigt 

wat hierboven in het overleg door de ambtenaren is aangegeven. De beschreven 

werkwijze is duidelijk, de uitgangspunten logisch en passend in deze tijd. Er 

worden - en dat vinden we terecht - stevige eisen en voorwaarden aan 

aanbieders gesteld en de tarieven en contractering zijn voor ieder gelijk, een 

belangrijke voorwaarde voor stabiliteit. Hiermee is er duidelijkheid en is de 

gemeente een betrouwbare partner (één van onze jaarthema’s) voor de 

zorgaanbieders. 

 

Wij hebben een aantal vragen die wij aan u willen voorleggen. 

 

- Het budget voor jeugdzorg is sinds 2015 landelijk met bijna 1,5 miljard 

euro gestegen, het aantal zorgaanbieders is gegroeid van 1000 naar 6000. 

Wij vragen u om scherp de dienstverlening op inhoud en kwaliteit te 

monitoren. Is er bij u voldoende zicht op wat door de zorgaanbieders 

wordt aangeboden? Hoe houdt u toezicht en hoe grijpt u in indien 

noodzakelijk? 

- U geeft aan dat er kansen zijn tot afbouw en transformatie van 

specialistische jeugdhulp. Het is altijd goed om dit soort mogelijkheden te 

verkennen. Wij zijn echter ook bezorgd, de sluiting van de Hoenderloo 



 
groep heeft veel negatieve consequenties gehad. Hoe kan dit in de 

toekomst worden voorkomen? 

- We missen in de notitie de rol van de jeugdigen en ouders, hun 

betrokkenheid is essentieel. Hoe is de ervaringsdeskundigheid 

georganiseerd?  

- U geeft in deze notitie aan, dat er niet langer wordt gestuurd op het 

aanleveren van cijfers. Wij vragen ons af over welke cijfers dit gaat en 

welke cijfers en/of resultaten dan wel worden gebruikt? 

- In de notitie geeft u aan dat de uitstroom door allerlei obstakels stokt. 

Welke obstakels zijn dit en hoe kunnen deze in de toekomst worden 

weggenomen? 

- Wij gaan ervan uit dat door de beschreven regionale samenwerking 

kinderen en ouders en adequaat worden geholpen en doorverwezen. Hoe 

zorgen de regiogemeenten ervoor, dat jongeren met ernstige en acute 

problemen ook daadwerkelijk snel geholpen worden? 

 

Advies 

De ASDE sluit aan bij de regiovisie en adviseert positief. Daarnaast willen we u 

enkele aanvullende adviezen meegeven.  

 

- Er wordt in de (jeugd)zorg nog steeds veel bureaucratie ervaren, wij 

vragen u dan ook waar mogelijk de zorgaanbieders zoveel als mogelijk te 

faciliteren. Ontregel de zorg en werk daarin samen met de uitvoerders in 

de praktijk. Het is voor de inwoners van groot belang dat de zorg hen 

zoveel mogelijk ten goede komt. 

- U geeft aan “we doen wat nodig is”. Graag zien wij hieraan toegevoegd, 

dat dit tijdig moet plaatsvinden en dat wachtlijsten zoveel als mogelijk 

voorkomen moeten worden. 

- We pleiten voor zo min mogelijk betrokken zorgaanbieders en expliciet 

belegde regie bij één aanbieder. Hiermee is voor de inwoners duidelijk 

waar zij moeten zijn als er hulp nodig is.  

- Kinderen zijn in het verleden soms al te gemakkelijk uit huis geplaatst. 

Het uitgangspunt dat kinderen in hun eigen gezin moeten opgroeien 

ondersteunen wij dan ook. Het kan echter helaas nodig zijn om een kind 

uit de eigen omgeving te halen (in sommige gevallen is dit de beste 

interventie). Die professionele ruimte zullen de zorgaanbieders moeten 

blijven behouden. 

 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

 

 
Leny Oosterbaan 

voorzitter 


