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Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein Ede,

Op 3 november jl. ontvingen wij uw brief met uw advies over de regiovisie Jeugdhulpverlening. De 
vragen in uw advies zullen wij in deze brief beantwoorden.

Wij danken u voor uw grondige en constructieve reactie. We zijn blij te lezen dat u aansluit bij de 
regiovisie en met uw positieve advies!

In uw brief stelt u een aantal concrete vragen die wij hieronder zullen beantwoorden:

Vraag:
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?

Het toezicht op kwaliteit van de aanbieders is in Nederland belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd. Onze professionals in de Sociaal Teams en van het Toegangsteam Jeugd voeren actieve 
regie en signaleren vanuit die rol of de kwaliteit van de dienstverlening voldoende is. Indien er vanuit 
die signalen aanleiding toe is wordt dit vanuit het contractmanagement opgepakt en zo nodig gemeld 
bij de Inspectie.

Vraag
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 ?

Uw zorgen delen wij. Het is om die reden dat het Rijk momenteel een wetsvoorstel ‘verbetering 
beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ heeft ingediend. Als jeugdhulpregio hebben we vooruitlopend 
hierop de regiovisie opgesteld en werken we intensief samen met de andere zes jeugdhulpregio’s in
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Gelderland aan het gecontroleerd afbouwen van Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) en 
zogenaamde driemilieuvoorzieningen.

Vraag:
We missen in de notitie de rol van de jeugdigen en ouders, hun betrokkenheid is essentieel. Hoe is de 
ervaringsdeskundigheid georganiseerd?

Regionaal maken wij gebruik van ervaringsdeskundigen. Deze doen actief mee in werkgroepen waarin 
we met elkaar voorstellen doen voor de transformatie.

Vraag:
U geeft in deze notitie aan, dat er niet langer wordt gestuurd op het aan leveren van cijfers. Wij vragen 
ons af over welke cijfers dit gaat en welke cijfers en/of resultaten dan wel worden gebruikt?

In de regiovisie hebben we bedoeld aan te geven dat we niet sturen op cijfers alleen. Het gaat om 
zowel tellen als vertellen. De cijfers die we wel blijven verzamelen zijn de cijfers over de ingezette 
jeugdhulp, de duur ervan en de kosten. We gebruiken die cijfers om trends en veranderingen te meten 
en daarop te anticiperen. Cijfers alleen zeggen echter niet alles. Het gaat om het verhaal achter de 
cijfers. We gaan daarom altijd in gesprek met onze partners om ook dit verhaal te horen.

Vraag:
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?

Hier wordt met name de afbouw van de Jeugdzorg Plus en de residentiele driemilieuvoorzieningen 
bedoeld. Het vastgoed (leegstand) is bijvoorbeeld een obstakel. Aanbieders kunnen deze 
voorzieningen niet verder afbouwen als ook niet het vastgoedprobleem wordt opgelost. Ook een ‘leeg 
bed’ is voor een aanbieder vaak een (financieel) probleem en daarmee een obstakel om verder af te 
bouwen. Als gemeente en jeugdhulpregio alleen kunnen we deze problemen niet oplossen. Daarvoor 
is bovenregionale samenwerking nodig. In onze regiovisie beschrijven we dat we voor het oplossen 
van deze problemen die samenwerking en afstemming nodig hebben.

Vraag:
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?

Hiervoor hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt met Spoedeisende zorg Gelderland. Daarnaast 
is er een Regionaal Expert Team beschikbaar die ingezet kan worden als tijdige en passende zorg 
niet voorhanden zijn.

Naast deze vraag geeft u ons ook nog aantal adviezen mee. Hieronder geven we ook onze reactie 
daarop:

Advies:
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.

Hiermee doet u een terechte oproep. Als gemeenten binnen de jeugdhulpregio trachten we onnodige 
bureaucratie te voorkomen en sturen hier ook op. Het is om die reden dat wij, anders dan veel andere 
regio’s, er voor gekozen hebben de facturatie en overige bedrijfsvoering regionaal uit te laten voeren. 
We streven naar maximale uniformiteit. Het kan echter altijd beter. We zullen dan ook de adviezen 
vanuit het landelijke traject “Ontregel de zorg” zoveel als mogelijk overnemen.

Advies:
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.
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We erkennen dat tijdige zorg erg belangrijk is en dat wachtlijsten zoveel als mogelijk voorkomen 
moeten worden. Regionaal voeren we hierover dan ook de gesprekken met de aanbieders en 
monitoren de wachttijden. We nemen uw suggestie mee om daar waar we spreken over passende 
zorg we ook de tijdigheid ervan benadrukken.

Advies:
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.

De regierol voor alle ingezette zorg hebben we als gemeente belegd bij onze sociaal teams en het 
toegangsteam jeugd. Zij sturen op zo min mogelijk betrokken aanbieders.

Advies:
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.

Het klopt dat het helaas soms noodzakelijk en beter is als een kind niet meer thuis woont. Die ruimte 
blijft er ook altijd. Wel willen we dat er in die gevallen wel gezocht wordt naar een plaats zo nabij 
mogelijk. Een uithuisplaatsing is op zichzelf vaak al traumatisch genoeg. Als het kind vervolgens ook 
nog ver weg wordt geplaatst en daarmee ook naar een andere school moet en geen contacten meer 
heeft met vrienden en vriendinnen, dan is dat zeer onwenselijk. We vragen van onze aanbieders dan 
ook om dat te voorkomen. Ons Sterk Lokaal Netwerk is om die reden opgericht.

Wij danken u nogmaals voor uw positieve advies en zullen u via de werkgroep Jeugd verder op de 
hoogte houden over de toekomstige ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
burgerD^estepfen wethouders,

de secretaris
mr. L.J. Verhuist 
de burgemeester
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