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Betreft: reactie op ‘Onze kinderen nabij’, jeugdhulp in Molenlanden 

Hoewel de nota een werkdocument is, willen we als ASDM toch graag een reactie geven met onze 
algemene indruk, kanttekeningen en suggesties.

Wij vinden het positief dat de gemeente meer regie gaat nemen en zich minder afhankelijk maakt van wat 
in de regio wordt besloten. Ook het meer ‘in eigen hand houden’ van hulp door versterking van het sociaal 
team zien wij als positief. Met wel de kanttekening dat het team daar wel de kans voor moet krijgen. Er 
wordt toch min of meer een cultuuromslag verwacht van de teams. Kostenbewust handelen, meer 
groepswerk uitvoeren,  meer kennis in huis halen, een perspectiefplan opstellen waarin ouders en kind 
meebeslissen, meer focus op preventie (waardoor meer overleg met andere gremia). Dat is een hele 
opgave. Mocht die omslag niet zo soepel verlopen als wordt verwacht dan mogen het kind en het gezin 
daar ons inziens niet de dupe van worden. Wij adviseren u daartoe evaluatiemomenten in te voegen om 
maatregelen te nemen dat te voorkomen. 

Er ligt veel nadruk op kostenbeheersing en de verwachting dat preventie dure hulp kan voorkomen. Ook de 
‘eigen kracht’ van het kind, gezin en netwerk worden gezien als middel om snel en tegen lagere kosten tot 
een goed hulpresultaat te komen. Wij adviseren u goed oog te houden voor de draagkracht van gezinnen 
en netwerk eromheen om zonodig tijdig maatregelen te nemen . U schrijft zelf in uw notitie dat de 
Molenlander niet snel aan de bel trekt voor hulp. Dat betekent dus in feite dat u erkent dat het emmertje 
dan al aardig vol zit. Een punt van voortdurende aandacht wat ons betreft. 

Wij begrijpen dat het rijk tot nu toe te weinig geld beschikbaar stelt voor jeugdhulp. U heeft uitgelegd aan 
de bel te hebben getrokken om een realistischer en eerlijker bijdrage te krijgen. Dat mag wat ons betreft 
gerust opnieuw en vaker. Ook zijn wij benieuwd naar de reactie op uw verzoeken. 

Verder constateren wij keer op keer dat in het hele Sociale domein behoefte is aan actuele informatie over 
waar hulp of ondersteuning te halen is. Zowel bij de burger als bij professionals. Aan een goede sociale 
kaart dus eigenlijk. Wij denken dat zo’n actuele, brede en toegankelijke vraagbaak helpt om  snel,  
adequaat en nabij hulp te vinden. Graag horen wij of en wanneer deze vraagbaak er gaat komen. 

Een ander punt van aandacht is het perspectiefplan. De ouder(s) en het kind krijgen hierin een belangrijke 
stem. Het wordt, zo begrijpen wij, min of meer een ‘contract’ met een einddoel, eindtermijn en prijskaartje.
Wij hopen dat de professional hierbij voldoende deskundig en in staat is om het belang van het kind goed 
af te wegen tegen de wensen c.q. belangen van de ouder(s).  
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U verwacht dat er mogelijk wachtlijsten kunnen ontstaan als er een vervolg moet komen op een hulptraject
of als onvoldoende resultaat wordt bereikt met ingezette zorg. Dat vinden wij lastig. Een pauzeknop is dan 
wel te begrijpen, maar dat kan ons inziens alleen als het kind/gezin daar niet mee achterop raakt. Een 
wachttijd na een eerste aanmelding alvorens hulp wordt ingezet, is wat ons betreft onbespreekbaar. Daar 
is niemand mee gebaat. 

Wij zijn blij dat er in het plan rekening mee wordt gehouden dat de kosten voor de baat uitgaan. Of uw plan
uiteindelijk leidt tot minder kosten zal de toekomst moeten uitwijzen. Jeugdhulp kent een open einde 
financiering, dus de gemeente heeft een zorgplicht. Mochten de beoogde besparingen op termijn toch niet 
worden gehaald, dan pleiten wij ervoor te blijven investeren in wat nodig is voor kinderen  die 
ondersteuning nodig hebben. 

Tenslotte nog een opmerking over het inkoopbeleid. U overweegt het aantal zorgaanbieders fors terug te 
brengen. Begrijpelijk met het oog op beheersbaarheid en kostenbeheersing. Maar dit kan ook het aanbod 
verschralen voor de zorgvrager. Niet iedereen kan baat hebben bij de aanbieders waarmee u uiteindelijk in 
zee gaat. Wij pleiten dan ook voor de mogelijkheid om specifieke, niet door anderen te leveren zorgopmaat
te blijven inkopen buiten de raamcontracten om. En daar waar kinderen/gezinnen ongevraagd  worden 
geconfronteerd met andere zorgaanbieders te zorgen voor een warme overdracht. 

Wij horen graag uw reactie op bovenstaande punten en blijven graag meedenken. 

Met vriendelijke groet,

Margreet Hoeijenbos, voorzitter
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