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Betreft: Reactie rapport Kinderombudsman:
Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?

f,ï;i,*l * 1S r nt-t ï'í: í íïi fi í' l

l{**lnt:

Geachte mevrouw

Hartelijk dank voor het rapport van het door u verrichte onderzoek 'Het is mijn toekomst! Waar
wachten we op?'. lk vind de betrokkenheid van de jeugdigen bij de totstandkoming van dit
rapport zeer waardevol. De door hen voorgestelde oplossingsrichtingen geeft u een
belangrijke plek in uw rapport. Wij hebben hier met interesse kennis van genomen en bij deze
ga ik in op uw verzoek om te reageren op uw bevindingen. Ook ga ik graag in op de
uitnodiging van de jongeren om een nacht te verblijven in een opvangvooziening.

U stelt in uw inleiding dat u met een selectie van jeugdigen heeft gesproken. De cliënten die u
hebben benaderd, zijn jeugdigen die problemen ervaren met het ontvangen van jeugdhulp.
Het is belangrijk daarvan te leren en tegelijkertijd om ook oog te hebben voor die jeugdigen die
wel de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. De jeugdhulpprofessionals die ik in mijn
dagelijkse praktijk ontmoet, zijn zeer betrokken en begaan met onze jeugd. Zij staan
regelmatig voor dilemma's, waar ze moeten afwegen wat het beste is voor de jeugdige en
gaan daar professioneel mee om. Het werk wat ze doen vraagt veel, onze eisen zijn hoog. lk
heb grote waardering voor deze professionals.

Met deze kanttekening ga ik graag in op uw aanbevelingen en schets enige context bij de door
u geschetste knelpunten. Met jeugdhulpaanbieders en jeugdbescherming hebben wij uw
rapport besproken en trekken we gezamenlijk op om de door u opgestelde adviezen op te
volgen.

Als achtergrond bij de huidige situatie schets ik de problemen die wij in onze gemeente
ervaren:

- De druk op de specialistische jeugdhulp neemt nog niet af. We streven naar een
beweging naar voren, waarbij we door eerder hulp te bieden kunnen voorkomen dat
de problematiek verergert. We zien hier nog onvoldoende effecten van.

- De aanbieders ervaren dat budgetten knellen. De bezuinigingen van de afgelopen
jaren zrp te snel doorgevoerd en passen niet bij een nog niet afnemende vraag naar
jeugdhulp.
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Êr zlnjeugdigen die te lang moeten wachten op een passende plek. De wachttijden bij
onderdelen van jeugdhulp zijn te lang. Soms is casuïstiek zo complex, dat er in het
hele land wordt gezocht naar passende opvang. We zien door afbouw in landelijke
voorzieningen de druk in onze regio oplopen.
Professionals hebben last van regeldruk en ervaren onvoldoende ruimte.
Er een personeelstekort in de zorg, waardoor de caseload voor de
jeugdhulpmedewerkers oploopt.
Tot slot, we merken dat er bij cliënten soms onduidelijkheid is over wie de regie voert
over hun hulpverlening en dat zij ervaren dat zij onvoldoende geïnformeerd worden
over hun hulp.

Een stelsel in ontwikkeling vraagt veel inzet, tijd en geld van alle partijen. Over de beschikbare
financiën zijn grote zorgen. Het lukt ons onvoldoende om met de vanuit het Rijk beschikbaar
gestelde middelen de hulp te financieren die nodig is. Dat betekent dat we als gemeente
aanzienlijk extra lokale middelen in de jeugdhulp investeren. We zien dit fenomeen van
budgettaire tekorten in de Jeugdhulp en Wmo ook in de rest van Nederland. Zowel in VNG
verband als vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) voeren we
op díverse wijzen het gesprek met het Rijk om hier op korte termijn verandering in te brengen.
We hebben deze week het goede nieuws ontvangen dat er inderdaad extra middelen naar
jeugdhulp gaan. Hiermee kunnen we de komende tijd werken aan het verhelpen van een
aantal belangrijke knelpunten. Uw aanbevelingen nemen we hierin mee.

Hieronder ga ik eerst in op vier specifieke bevindingen uit uw rapport en geef ik aan welke
inzet we op dit moment plegen om hier verbeteringen in te realiseren. Vervolgens geef ik mijn
reactie op alle door de jeugdigen voorgestelde oplossingsrichtingen en de door u opgestelde
aanbevelingen. Met onze gecontracteerde aanbieders hebben wij afgesproken om in
samenwerking met alle aanbieders en gemeenten 'leidende principes in de jeugdhulp' op te
gaan stellen. We zullen de oplossingsrichtingen en aanbevelingen uit uw rapport hierin een
plek geven.

- lngrijpen op wachftijd
ln uw rapport wordt gesproken over wachttijd. ln de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp
van mei2019 is het beeld dat in de tweede helft van 2018 de wachttijden oplopen. Waar het
gaat om wachten op specialistische verblijfsplekken, proberen we met flexibele budgetten
extra ruimte te creëren als opvang noodzakelijk is. Met aanbieders zijn we in gesprek om
frictie op verblijfsplekken in onze regio op te lossen door extra inzet voor kleinschalige
verblijfsplekken voor kinderen die niet naar huis of naar een pleeggezin kunnen. ln de
komende maanden worden deze extra kleinschalige voorzieningen uitgebreid. Door deze extra
inzet ontstaat ruimte voor uitstroom zodat wachtenden sneller kunnen instromen voor een
tijdelijke opname.
Voor ambulante hulp rond de wijkteams zullen we in 2019 extra trajecten inkopen, om de
stijgende vraag te kunnen opvangen en de wachttijden te verkorten. Wel speelt bij enkele
aanbieders al een dreigend personeelstekort, waardoor flexibel opplussen wordt bemoeilijkt.
Daarom gaan we met aanbieders in gesprek over innovatieve hulp, waarbij het bereik en de
productiviteit wordt verhoogd. Hierbij kun je denken aan e-health en hulp aan groepen.
De wachttijden in de specialistische jeugdhulp zullen blijvend worden gemonitord.
- Extra middelen voor Jeugdbescherming
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ln alle recente rapporten over de jeugdhulp wordt aangegeven dat de druk voor
jeugdbeschermers groot is en de kwaliteit van het werk daardoor onder druk komt te staan.
Om die reden is vanuit de GRJR voor Jeugdbescherming voor 2019 extra budget beschikbaar
gesteld om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. We
gaan ervan uit dat hiermee de klachten over de bereikbaarheid en het betrekken van
jeugdigen bij hun traject zullen afnemen. Er wordt nu een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd
naar de gewenste kwaliteit en daarbij passende bekostiging, zodat er passende afspraken
gemaakt worden vanaÍ 2020. We hebben de aanbevelingen uit uw rapport ingebracht bij dit
onderzoek.

- Cliëntparticipatie
ln uw onderzoek komt naar voren dat cliënten betrokken willen zijn bij hun
hulpverleningstraject en het beleid dat wordt ontwikkeld. Wij willen meer gebruik maken van
ervaringen en zijn zoekende hoe we dit beter kunnen inbedden. Wij maken gebruik van de
inbreng van jeugdigen die in een innovatieproject Expex zijn opgeleid en ervaringsdeskundig
zijn. De input van jeugdigen die ons via u bereikt nemen we mee in onze beleidsmatige
aanpak.

- Personele krapte
ln de jeugdhulpsector speelt een steeds nijpender personeelstekort. Soms wordt daardoor met
onvolledige teams het werk gedaan, waardoor de caseload van jeugdhulpwerkers onwenselijk
hoog dreigt te worden. Wij zijn met "de Rotterdamse zorg" als gemeente met aanbieders en
onderwijs al langere tijd actief in het trachten deze trend te keren. ln 2019 wordt daarbij
specifiek aandacht besteed aan de jeugdhulp, met als speerpunt het vasthouden van
personeel.

ln onderstaande ga ik kort in op de oplossingen die jongeren aangedragen hebben in uw
rapport.

1. Geef duidelijkheid tijdens het wachten;
Dit punt is zeer relevant, voor jeugdige en ouders moet er een aanspreekpunt zijn, die
overzicht heeft over het traject en informatie geeft aan het gezin. lk ga dit met de aanbieders
bespreken.

2. Geef hulp tijdens het wachten;
Het leveren van overbruggingszorg staat inderdaad onder druk, sinds de wachttijden
toenemen vanwege gebrek aan personeel en middelen. Met aanbieders worden afspraken
gemaakt over hulp tijdens het wachten en wat daarvoor nodig is aan extra inzet.

3. Geef elke jongere een maatje;
Hiervoor zijn wij het project Jouw lngebrachte Mentor (JlM) gestart, een methode waarbij elke
jongeren een eigen mentor betrekt bijzijn leven en hulpverleningstraject. Deze methodiek is
succesvol en wordt uitgerold.

4. Zorg voor voldoende plekken waar een jongere lang kan blijven;
We gaan meer verblijfsplekken organiseren voor jeugdigen in onze regio, hieronder vallen ook
woonvormen waar jongeren worden getraind in kamerbewoning.
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5. Kijk of een jongere op groep past voor verhuizing;
Dit punt zal ik meegeven aan de zorgaanbieders, zij houden rekening met de mate waarin de
jeugdige past op zijn nieuwe woonplek. Er is ook ruimte voor bijvoorbeeld logeren, om ze zo te
laten ondervinden of de plek passend is.

6. Bied een vaste begeleider, ook als de jongere verhuist;
De kunst is de jeugdige zo toe te rusten dat hij optimaal contact kan leggen met
steunsystemen, waarbijcontinuïteít en duurzaamheid in relaties de aandacht heeft. Een vast
persoon is fijn, maar niet te garanderen, omdat verloop onder jeugdhulpmedewerkers een
gegeven is. Wel is het zaak om overdracht van gegevens te optimaliseren, zodat jongeren niet
steeds opnieuw een uitgebreide intake hoeven doen.

7. Betrek het netwerk zo vroeg mogelijk;
Het is altijd het uitgangspunt van de hulpverlener om het netwerk zo vroeg en intensief
mogelijk te betrekken, ook om de jongere een stevige basis te geven. ln ons
arrangementenmodel is ruimte om hulp te verlenen aan het netwerk, als dit nodig is.

8. Houd op school meer rekening met jongeren die in de jeugdhulp zitten;
De samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is een punt van aandacht. Deze
samenwerking willen we graag verbeteren. Daarom hebben we met de
samenwerkingsverbanden en schoolbesturen afspraken gemaakt over het creëren van een
'stevige basis'op iedere school. Deze bestaat uit passend onderuijs, een goed pedagogisch
klimaat en een sterke schoolondersteuningsstructuur. Gemeente en het onderwijsveld werken
samen uit welke professionals actief zijn op school, wat zij van elkaar mogen verwachten en
hoe zij samenwerken. We maken afspraken over signaleren, preventief handelen en het tijdig
doorgeleiden van zorgvragen naar de juiste hulp.

Om de jeugdhulp laagdrempeliger te maken, brengen wij met onderwijszorgarrangementen de
jeugdhulp naar de school toe. Deze onderwijszorgarrangementen zorgen voor een sterkere
verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp en we verwachten dat hiermee ook meer oog
komt voor de behoeften van jongeren die in de jeugdhulp zitten.

lk bespreek deze verbeterpunten en de voortgang met de partners in het op overeenstemming
gericht overleg (het OOGO in het kader van de Wet Passend Ondenvijs) met de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Mijn collega, wethouder Kasmi, bespreekt dit
met de schoolbesturen, in de sectorkamers. Ook brengt hij het onder de aandacht bij de
taskforce th u iszitters.

9. Gaat een jongere niet naar school, zorg voor een plek waar hij heen kan;
Natuurlijk staat passend onderwijs altijd voorop, daar vindt de ontwikkeling van het kind plaats.
Als onderwijs niet mogelijk is, voorzien wij in dagopvang en behandeling, echter verblijf hier is
altijd gericht op terugkeer in het onderwijs. Het liefst houden wij de jeugdige op school en
bieden daar passende hulp. Daarom ondersteunen wij het volgende punt van de jeugdigen!

10. De oude school laat een jongere niet los, zo lang er geen nieuwe school is;

Dat is helemaal zoals ons stelsel is ingericht, ik begrijp dat de praktijk hieraan helaas
onvoldoende beantwoordt. Het heeft onze aandacht, we brengen dit in bij onderwijsinstellingen
waar wij mee samenwerken, bijvoorbeeld in het OOGO en de sectorkamers. Ook heeft dit de
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expliciete aandacht van de taskforce thuiszitters. Mijn collega, wethouder Kasmi, is in overleg
met de G4 om de thuiszitters aanpak te versterken de komende tijd.

11. Laat jongeren participeren;
Dit willen wij graag faciliteren. We zullen dit met de jeugdhulpaanbieders en jeugdbescherming

opnemen.

í2. Geef jongeren informatie;
We zullen dit in de uitgangspunten opnemen

13. Een goede hulpverlener en jeugdbeschermer doet zo;
ldem, ook dit verdient de aandacht in onze gezamenlijke uitgangspunten.

Vervolgens uw aanbevelingen.

A. Meer aanbod van gespecialiseerde jeugdhulp;

Schaarste is een gegeven waar het gaat om verblijfsplekken voor jeugdigen. We willen
flexibel plekken opplussen, zolang de druk op opvang niet afneemt. We zijn in overleg met
aanbieders voor een nieuwe vorm van langdurig verblijf, waar kinderen die uitstromen uit
een opname met behandeling kunnen wonen. Maar, niet alles wordt met verblijf
buitenshuis opgelost. Op de lange termijn veruvachten wij dat onze inzet op alternatieve
vormen van hulp, waarbij het kind thuis kan blijven wonen, vruchten gaat atwerpen en de
jeugdhulp in verblijf kan worden teruggebracht.

B. Bied maatwerk;
Ons arrangementenmodel is gericht op maatwerk bieden. Echter, in verblijfsvormen is ook
een zeker schaalgrootte nodig om bepaalde groepen te kunnen draaien, waarbij een
jeugdige aansluiting moet vinden. Waar mogelijk treffen we voor jeugdigen oplossingen
met een individueel karakter (bijvoorbeeld kamertrainingen of beschermd wonen), waarbij
de hulp op maat wordt toegevoegd. Het meest passend is voor ons een pleeggezin,

waarin op maat extra hulp kan worden geboden.

C. Hak de knoop door;
Ons zorgbemiddelingsteam hakt wekelijks met de zorgaanbieders knopen door over welke
aanbieder de hulpverlening gaat organiseren. Uw advies dat kinderen niet tussen wal en

schip mogen vallen, nemen wij ter harte. Het moet duidelijk zijn welke aanbieder regie
voert en de hulp in overleg met de jeugdige en zijn gezin organiseert.

D. Maak de wachttijden openbaar;
De wachttijden van onze aanbieders worden gepubliceerd op hun website. Deze
wachttijden kunnen sterk variëren per onderdeel. ln onze monitor houden wij de
wachttijden voor alle jeugdhulp bij. Waar onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over interne
wachtlijsten na een aanmelding, gaan wij die ophelderen. Met aanbieders van jeugdhulp

worden afspraken gemaakt over het meer inzichtelijk maken van de wachttijden.

E. Gebruik heldere taal;
Een zeer terechte aanbeveling, wij nemen dit ter harte en toepassen in onze leidende
principes. Ter toetsing zullen wij de leidende principes voorleggen aan jeugdigen.
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Tot slot wens ik u een goede bijeenkomst toe op 18 juni. Helaas kan ik niet aanwezig zijn bij
deze presentatie. Daarom dank ik u bij deze voor uw inspanningen voor de jeugdigen in onze
gemeente. lk hoop dat we met elkaar verbeteringen in jeugdhulp kunnen doorvoeren, zodat de
situatie voor jeugdigen die een beroep doen op jeugdhulp verbetert. lk houd u op de hoogte
van de vorderingen en plan graag een gesprek dit najaar om met u de voortgang te
bespreken.

Met vriendelijke groet,

Judith Bokhove
Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal
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