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Terug in de tijd
Keuzes maken



“Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat niemand door de bodem zakt. Of mensen nu aangewezen zijn op jeugdzorg, een uitkering of op maatschappelijke ondersteuning, we willen een gemeente zijn waar iedereen hoopvol de toekomst tegemoet kan zien.” &
“Tegelijkertijd staan we voor een grote financiële opgave. De kosten die wij maken voor met name de jeugdzorg zijn veel hoger dan het bedrag dat wij hiervoor van het rijk krijgen.”

Helders Akkoord





Maatwerk leveren door te weten wat er in onze 
wijken speelt 



Investeren om te bezuinigenWe moesten moeilijke keuzes maken, want het moet met minder. We hebben er bewust voor gekozen om ook te investeren. 
Inzet van POH’ers Jeugd bij huisartsen € 113.500
Inzet van gezinscoaches in multi-probleem gezinnen  € 100.000We weten niet zeker hoeveel we op termijn bezuinigen met onze nieuwe investering. We verwachten er wel veel van.



Aansluitend volgde het advies van de 
RekenkamercommissieAdvies:

 Analyse van de populatie Jeugdzorg
 Preventie/vroegsignalering vragen beleid
 Samenwerking met zorgverleners verbeteren
 Doelstellingen voor Jeugd meer dan die voor jeugdzorg: beleid voor preventie en algemene voorzieningen



Transitie -> Transformatie:
Wat is transformatie? Waarom is het 

nodig? 

“De tussenevaluatie (2018) betreffende de transitie -uitgevoerd door de Transitie Autoriteit Jeugd- liet zien dat met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 een goede beweging in gang is gezet. Dankzij grote inspanningen van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals is de overgang naar gemeenten geslaagd verlopen. De hoofdconclusie van de evaluatie is dat de veranderingen sinds invoering van de Jeugdwet vooral te kenmerken zijn als transitie, en dat de gewenste transformatie, gericht op de realisatie van de doelen van de wet, nog grotendeels vorm moet krijgen.”











Integrale benadering van zorgzame gemeenteTijdens de raadscommissie van 11 juni gaf ik een korte updateAnalyse 
 We gaan onze systemen zodanig inrichten dat informatie die wij op wijkniveau genereren (big data) ons helpt om efficiënt(er) te werken.
 Wijkgericht werken maakt dat wij zijn op de plekken waar het om gaat. Wanneer nodig zijn we dichtbij onze inwoners.Preventie
 Inzet vanaf juli 2019 van praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken.Samenwerking
 Meer inzet op doelmatig werken in werkproces zonder de rechtmatigheid uit het oog te verliezen.
 Coaches bij multi-probleemgezinnen (3e kwartaal 2019).Beleid
 Prestatieafspraken met zoveel mogelijk maatschappelijke impact. 
“We subsidiëren geen instellingen maar doelstellingen!”



Het hier en nu
Het is een enorme opgave, maar we hebben er 

vertrouwen in dat we de goede dingen doen







Inzet specifiek op jongeren

 Jongeren laagdrempelig helpen in keuze benodigde voorziening: jongerenloket.
 Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds maken deelname mogelijk.
 Inrichten leerwerktrajecten in kansrijke sectoren zoals techniek en zorg.
 Prestatieafspraken met corporaties over voldoende woningen en gedeelde huisvesting voor jongeren.
 In gebiedsgerichte aanpak “spelen (hangen?)  in de wijk” afstemmen op de jongeren in de buurt.
 Meer regie vanuit de driehoek op tegengaan jeugdcriminaliteit.
 Culturele organisatie bieden laagdrempelig aanbod voor jongeren.



Gezins- en persoonsgerichte ondersteuning

 Maatwerk met gezinscoaches.
 Efficiency en effectiviteit vergroten door regie op hulpvraag: vaak bredere problematiek. Dus integrale aanpak.
 Jeugdzorgplus (de allerduurste doelgroep) is aanbesteed en er is een nieuwe aanbieder gekozen die een drie-milieu voorziening biedt voor de kinderen. Een inhoudelijke keuze die zeer gewaagd is en niet zonder problemen verloopt. Wat leer je hiervan? Wat willen we bereiken?
 Loslaten van het alleen indiceren van onze jeugdconsulenten. Wij hebben hele goede mensen die veel meer verantwoordelijkheid aan kunnen en dat gaan we 

meer inzetten en aandurven. Zo kunnen wij zelf ‘drang’ uitvoeren en meer outreachend te werk gaan.
 De aanpak 16-27, zodat er een doorgaande zorglijn is. Ook wanneer jongeren volwassen worden.
 We zoeken de vroegtijdig schoolverlaters (VSV aanpak) actief op.



De transformatie is inhoudsgedreven en we blijven erop gericht dat we het met minder geld moeten doen:
We doen wat werkt
 Meer middelen inzetten op preventie /vroegsignalering gemeentebreed levert niet direct een financieel voordeel. Daarom deelname aan projecten met dit oogmerk. 
 Projecten doen en tegelijkertijd bezuinigen geeft soms een vertekenend beeld aan onze partners. (Waarom kan dat wel?).
 Sneller toespitsen op maatwerk, verwijzen naar voorzieningen voor specifieke vraag.
 Maatwerk efficiencyslag door regierol beter in te richten: minder schakels
 Inkoop stroomlijnen.
 We schrappen de regels/ werkprocessen die onnodig zijn: lef en vertrouwen!



Samen vooruit 
kijken

Zullen we samen verder bouwen?



Jeugdbeleid-> Sociaal beleid-> 
GemeentebeleidDe noodzaak om te verbinden met de andere domeinen in de gemeente komt steeds duidelijker naar voren.  Het is tijd voor sociaal beleid dat de omgevingswet, het Helders Perspectief, het wijkgericht werken en de armoedeopgave met elkaar verbindt. 





Laten we samen transformeren

Wanneer Wat18 september Ideeënmarkt voor inwonersOktober/november Prestatie-markt jeugd 6 november Vaststellen begroting door de gemeenteraad14 november Conferentie naar de voorkant  proje t De Ver inding16 december Raads esluit  Beleidskader van eleid naar uitvoering  Januari Wijkgerichte inrichting zorgJanuari Vaststellen raadsvoorstel verordening Jeugdhulp


