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Geachte heer van Dijk en mevrouw Fadis, beste Koen en Chaimae,
12 November jl. ontving ik uw advies op de conceptvisie regionale jeugdhulp. Waarvoor hartelijk
dank. Zoals aangegeven heb ik het advies direct doorgestuurd naar de stuurgroep transformatie
van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Zij hebben in het kader van de
informatieronde zoveel mogelijk input opgehaald bij de cliëntenraden, gemeenteraden, jeugdigen &
ouders van de 15 gemeenten. De informatieronde heeft als doel gehad om kennis te nemen van de
concept visie, de visie aan te vullen en de mogelijkheid geboden keuzes in de visie met elkaar aan
te scherpen. Met de van u ontvangen input heeft de stuurgroep transformatie van de GRJR de
conceptvisie aangescherpt en aangevuld. Het is nu aan de gemeenteraden van de 15 gemeenten
om de visie regionale jeugdhulp vast te stellen. Dit proces loopt tot mei 2021.
De visie regionale jeugdhulp vormt het kader waarmee de gemeenten en de aanbieders in de
komende jaren vorm en inhoud gaan geven aan de transformatie van de jeugdhulp in Rijnmond. En
de visie is richtinggevend voor de regionale inkoop van jeugdhulp en de contracten die ingaan per
2023. Vanuit onze gemeente hebben we daar, als één van de 15 gemeenten, een actieve bijdrage
aan geleverd. Gemeenten behouden de ruimte om hun eigen keuzen te maken in de wijze waarop
zij hun lokale infrastructuur, en de lokale- of wijkteams als belangrijk onderdeel daarbinnen,
organiseren. De keuzen die gemeenten daarbij maken zijn afhankelijk van factoren, zoals de
omvang van de gemeente en de omvang en de aard van sociale problematiek van de inwoners.
Ook de wijze waarop gemeenten de jeugdhulp onderdeel maken van het bredere sociale domein
behoort tot de eigen beleidsruimte.
Uw gegeven advies is duidelijk, krachtig en persoonlijk. Het is mede daarom zeer goed ontvangen.
In de aangescherpte versie van de visie regionale jeugdhulp zijn delen van het advies terug te
lezen. Soms zelfs woordelijk overgenomen. Hieronder wil ik kort ingaan op een aantal punten in de
aangescherpte regionale visie jeugdhulp waar de door u gegeven adviezen duidelijk terug te lezen
zijn.
Zo is aan het figuur op pagina 7 het nodige toegevoegd. Bijvoorbeeld bouwsteen 9: Betrokkenheid
jongeren en gezinnen bij keuze en inzet hulp. Op pagina 15 wordt deze bouwsteen verder
uitgewerkt en wordt het citaat uit jullie advies gebruikt ter introductie:
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“Toen ik voor de eerste keer bij een hulpverlener kwam, vulde zij voor mij in wat ik
nodig had. Ze vroeg me niks. En dat gebeurde alle daaropvolgende keren ook. Ik
wilde dat ik mijn ei kwijt kon. Dat vond ik het allerbelangrijkste. En dat mij gevraagd
werd, wat ik nodig had. Dat er interesse werd getoond in mij.”

In de visie is ook aandacht gekomen voor de overgang van zeventien naar achttien jaar.
Op pagina 9 staat hier u het volgende over:
“Overgang 18-min naar 18-plus
Een soepele overgang van 18-min naar 18-plus is belangrijk om jongeren goed te laten opgroeien
en de stap naar volwassenheid te laten zetten. We merken dat een aanzienlijke groep jongeren
hulp nodig blijft hebben in de overgangsfase naar het volwassen worden. Zo is er blijvende
aandacht nodig voor gezond en veilig opgroeien, het organiseren van een netwerk, onderwijs,
toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting en het voorkomen en tegengaan van crimineel gedrag in
de overgangsfase naar het volwassen worden. Jongeren hebben er baat bij als hulp en
ondersteuning geen breuken vertonen bij overgangen van levensfasen. Dit vraagt om een
benadering die breder is dan alleen het domein van de jeugdhulp.”
Ook is er de toevoeging op pagina 10, “Redeneren vanuit de vraag en niet vanuit het aanbod” waar
aandacht wordt gegeven aan het bieden van persoonlijke zorg. Hier lees je delen uit uw advies in
terug:
“We streven ernaar om persoonlijke zorg te bieden, waarin de vraag van de kinderen en het gezin
het vertrekpunt is. Dit is ook de wens van kinderen zelf. Zij verwachten dat een hulpverlener vragen
stelt over wat zij belangrijk en nodig vinden. Dat gaat over problemen maar ook over wensen,
dromen en hobby’s. Kinderen en gezinnen willen niet dat het aanbod van zorg bepalend is voor het
aanbod.”
Wat betreft het advies over de casusregisseur zijn er toevoegingen gedaan zoals het punt dat de
casusregisseur een herkenbaar aanspreekpunt moet zijn voor kinderen en gezinnen. De ambitie is
dat kinderen en gezinnen zoveel mogelijk één vaste contactpersoon krijgen, waarvan duidelijk is dat
diegene de regie heeft. Voor kinderen en gezinnen betekent dit dat zij niet steeds hun verhaal
hoeven doen en weten bij zij terecht kunnen (pagina 11).
Later in de visie wordt de rol van casusregie bij veiligheid nog extra verduidelijkt (pagina 21). Het
belang van goede afspraken over casusregie en betrokkenheid lokale team wordt hier uitgewerkt.
Een bijdrage aan de Regiovisie ‘Nabij en Passend’ is met uw advies zeker geleverd. Samen met
deze brief stuur ik u deze aangescherpte visie regionale jeugdhulp toe.
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