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22 oktober 2021

Geacht College,
Op 16 september heeft de ASD het Eindrapport Jeugdhulp gekregen en de reactie van het college aan de
raad op dit evaluatierapport dd 21 september gelezen. Dit rapport van de Rekenkamer is een gedegen
onderzoek naar de Jeugdhulp in Almere sinds 2015. De ASD vindt het een transparant en grondig rapport
en onderschrijft van harte alle gedane aanbevelingen. Enkele van de aanbevelingen wil de ASD graag extra
aandacht geven, omdat deze in de ogen van de ASD van groot belang zijn voor het oplossen van de
problematiek waar de Jeugdhulp – en het Sociale Domein in brede zin – nu voor staat. Deze
aandachtpunten, die de ASD hieronder zal toelichten, hangen allemaal met elkaar samen.
Het eerste dat opvalt in het rapport is dat jeugdhulp faalt als de problemen complexer worden. Er blijkt dan
een gebrek aan samenwerking, een gebrek aan regie en een gebrek aan professionals. Als een kind of een
gezin meerdere of complexe problemen heeft, dan stagneert het systeem. De ASD vindt het van groot
belang dat hier aandacht voor is en ziet in de aanbevelingen van de Rekenkamer een goede aanzet voor het
oplossen hiervan.
Daarnaast merkt de ASD op dat samenwerking in bijna alle aanbevelingen een rol speelt en dat de
gemeente daarbij een regierol heeft. Vooral het kunnen delen van gegevens is een eerste en belangrijke
stap in het goed kunnen helpen van een gezin, en ligt aan de basis van een goede samenwerking. Ook het
uitgangspunt van ‘één kind, één gezin, één plan’ onderschrijft de ASD van harte.
Tot slot ziet de ASD dat voor het implementeren van de aanbevelingen, er noodzaak is om binnen de
gemeentelijke organisatie een fundamenteel andere werkwijze aan te nemen. Het ontschotten van
afdelingen, meer en integrale samenwerking buiten maar ook binnen de eigen organisatie en een lange
termijnvisie waardoor ambtenaren weten waar ze het voor doen, is in de ogen van de ASD
randvoorwaardelijk voor het goed kunnen oppakken van de aanbevelingen.
Met vriendelijke groet,
Theo Kruisinga
Voorzitter ASD (ad interim)
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