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Geachte mevrouw Goudsmit,

Op 10 april 2019 heeft u ons uw conceptrapport Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?
gestuurd en ons in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven. Wij danken u voor uw
onderzoek en maken graag gebruik van de mogelijkheid om op het conceptrapport te
reageren.
ln onze reactie maken wij een onderscheid tussen de belangrijkste aanbevelingen die de
jongeren hebben gegeven, en de overkoepelende aanbevelingen die u als gemeentelijke
Kinderombudsman heeft gegeven.

ln het algemeen merken wij op dat de geïnterviewde jongeren en meldingen afkomstig zijn uit
de hele regio (niet herleidbaar naar individuele gemeenten) en zich beperken tot
specialistische jeugdhulp; over lokale jeugdhulp zijn in het algemeen vrijwel geen meldingen
binnengekomen. Dit heeft tot gevolg dat zowel de gesignaleerde knelpunten als de mogelijke
oplossingen redelijk algemeen zijn geformuleerd, maar wel herkenbaar zi{n. Wij delen de
zorgen over de door de jongeren gesignaleerde knelpunten en zullen ons, indachtig de
geformuleerde aanbevelingen, blijven inzetten om tot verbeteringen te komen.
De belangrijkste door jongeren naar voren gebrachte oplossingen/aanbevelingen, waarop wij
een reactie willen geven zijn de volgende.
Jongeren en kinderen moeten beter geïnformeerd worden over en betrokken worden bij
(verschillende keuzemomenten in) het behandeltraject, bijvoorbeeld over de duur van de
wachttijd, wat er in de tussentijd gebeurt, wie casusregisseur is en wie bepaalt wat er
gebeurt.
Zorg voor overbruggingszorg voor jongeren die wachten op gespecialiseerde jeugdhulp.
Zorg dal voor elke jongere een maatje beschikbaar is.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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Regel bij uithuisplaatsingen intensieve hulp voor het hele gezin (systeem); het blijkt dat
vooral jongere kinderen daarna vaak alweer snel naar huis kunnen.
Zorg voor een warme overdracht wanneer een jongere verhuist van de ene naar de
andere instelling en laat een bekende hulpverlener meegaan met de kennismaking.
lnformeer ouders beter over de processtappen die ín het traject met hun kind richting
jeugdhulp en/of onderwijs worden gezet.
Reactie op de aanbevelingen van jongeren
Voor wat betreft de lokale jeugdhulp zijn wij reeds met het Centrum voor Jeugd en Gezin
Capelle aan den lJssel (CJG), casusregisseur in de lokale jeugdhulptrajecten-, in overleg
over de mogelijkheden die zryzien om kinderen en jongeren nog beter te informeren over
en te betrekken bij het hulpverleningstraject. ln het verband van de Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) zullen wij met specialistische aanbieders bezien
watzij in dit opzicht kunnen verbeteren.
Specialistische aanbieders moeten contractueelgezien overbrugginszorg leveren. Ook in
de Capelse praktijk gebeurt dit niet altijd en regelmatig levert het CJG dan een vorm van
overbrugginszorg. Met het CJG hebben wij de afspraak dat deze (ongewenste) situaties
direct bij de GRJR gemeld worden met als doel dat de GRJR de aanbieder hierop
aanspreekt en de overbruggingszorg alsnog geleverd wordt. Wij zullen met het CJG
bekijken hoe dit nog verbeterd kan worden, en zullen de uitvoeringsorganísatie van de
GRJR aanspreken op het handhaven van de contractuele verplichtingán van aanbieders.
ln maart 2019 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Jeugdhulp 2019-2022
vastgesteld. Daarin is de doelstelling opgenomen dat voor iedere jongere die dat wil, een
maatje of ervaringsdeskundige beschikbaar is. Met het CJG bekijken wij (deels opnieuw)
op welke manier er maatjes te vinden zijn voor jongeren in Capelle. Met het CJG is reeds
afgesproken dat zij een projectvoorstel JIM (Jouw lngebrachte Mentor) voorlegt aan het
college. Aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) zullen wijverzoèken om bij
Onder Toezicht Stellingen (OTS-en) meer systeemgericht te kijken en te werken.
- De aanbeveling over de warme overdracht bij verhuizing van de ene instelling naar de
andere, kunnen we enkel in GRJR-verband oppakken; dit zullen wij dan ook áoen.
Voor de aanbeveling over het goed informeren van ouders over de stappen die in het
traject met hun kind richting jeugdhulp/onderwijs gezet worden, geldt hetzelfde als bij het
eerste punt is opgemerkt, met dien verstande dat hierbij ook de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een rol hebben. Wijstellen dit in de
contacten met de samenwerkingsverbanden nogmaals aan de orde.
Daarnaast hebt u als gemeentelijk Kinderombudsman een vijftal overkoepelende
aanbevelingen gedaan.
Reactie op de aanbevelingen van de gemeentetijke kinderombudsman
De aanbeveÍing over meer aanbod (volume) in de specialistische jeugdhulp agenderen
wij in GRJR-verband. wij hopen dat de recente publicatie van het landelijk
benchmarkonderzoek naar wachttijden en financiële knelpunten in de jeugdhulp, tot een
financiële handreiking van het kabinet zal leiden. Met het CJG monitoren wil waar
tekorten optreden en delen wíj deze inzichten actíef in de GRJR. Met het CjG verkennen
wij welke vormen van specialistische jeugdhulp (ook) lokaal georganiseerd kunnen
worden. ln dit verband voert het CJG bijvoorbeeld een pilot specialistische ambulante
hulpverlening bij het voorkomen van uit-huisplaatsingen uit (2b1g-2oig).
De aanbeveling over meer maatwerk binnen de specialistische jeugdhulp stellen wij in
GRJR-verband aan de orde. Daarnaast levert het CJG in voorkomènde gevallen lokaal
maatwerk met lokaal ingekochte (specialistische) jeugdhulpaanbieders en/of in de vorm
van Persoonsgebonden Budgetten (PGB), hoewel zorg in natura de voorkeur heeft.
Met het CJG, die veelal als casusregisseur optreedt, zullen wij nagaan hoe vaak het
knelpunt contra-indicaties optreedt.
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De aanbeveling om 'de knoop door te hakken' blijven wij in voorkomende gevallen
opvolgen in de vorm van gemeentelijke procesregie, het bevorderen van integraal werken
en het aankaarten van knelpunten in de jeugdhulpverleningsketen, ook in GRJR-verband.
Het verder bevorderen van integraalwerken is als een doelstelling benoemd in het
Beleidskader Jeugdhulp 2019-2022. Wij wijzen in dit verband ook op onze reactie bij uw
aanbeveling'meer maatwerk'.
De aanbeveling om de wachttijden te publiceren zullen wij in GRJR-verband en met de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs verkennen.
De aanbeveling om kindvriendelijke taal te gebruiken stellen wij in GRJR-verband aan de
orde en zullen wij ook met het CJG bespreken. wij wijzen in dit verband op de hoge
cliënttevredenheid van jongeren en ouders ten aanzien van de door het CJG verleende
jeugdhulpverlening waarover het CJG in haar jaarverslagen rapporteert (cijfer meerjarig
rond de 8,5). WU bezien op dit moment in subregionaal verband op welke manieren wij
positieve verhalen over jeugdhulp kunnen ophalen en in de publiciteit brengen
(storytelling). Daarbij komen wat ons betreft als eerste kinderen en jongeren aan het
woord.

Wij kijken uit naar uw definitieve rapportage en zien deze graag tegemoet. U heeft ons een
vooraankondiging gedaan van een presentatie van het rapport op i g juni 2019.
De wethouder Jeugd, mevrouw A.J. Hartnagel, zal hierbij aanwezig zijn.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. A.
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