
 

Betreft  Publieksversie Actualisering ongevraagd advies Jeugdzorg 
Datum        
 
 
Geacht College, 
 
Op [datum] heeft de ASD u een ongevraagd advies gestuurd over de stand van zaken bij de Jeugdzorg. De 
genoemde aandachtspunten in het eerdere ongevraagde advies - de ketenaanpak, het gebrek aan 
integraliteit en de financiën – zijn  nog steeds niet op orde. Naar aanleiding van de onlangs verschenen 
kwartaalrapportage hebben wij nog enkele aanvullende adviezen. 
 
Uit de kwartaalrapportage blijkt dat er op verschillende punten doelgerichte actie is ondernomen. Zo lezen 
wij dat de inzet van praktijkondersteuners succesvol is. Ook de beweging van meer begeleiding en minder 
behandeling door betere beleidskeuzes is een goed teken. Als laatste zien wij dat de door ons herhaaldelijk 
geformuleerde focus op preventie (School2Care) ook zijn vruchten afwerpt, vooral op scholen.  
 
Daarnaast zijn er punten die in onze ogen een goede ontwikkeling doormaken, hoewel ze niet zo snel gaan 
als wij hopen. Dit betreft vooral het verblijf in 24-uursinstellingen – hoewel wij verheugd zijn te merken 
dat hier wel beleid op gemaakt is – en de overdracht van kennis en dossiers. Ook de lange wachtlijsten bij 
de ggz blijven een punt van zorg.  
 
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht aan te geven welke outcome-criteria voor 
jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. De ASD heeft vooralsnog geen plan van aanpak gezien dat zich hierop 
richt. Dit plan moet gewenste resultaten geven over de 18-/ 18+ aansluiting en de eventuele doortrekking 
van de financiering naar 21 jaar op alle gebieden: school, wonen, geld en hulp.  
 
De ASD heeft het afgelopen jaar het kwaliteitsmanifest bij verschillende wijkteams onder de aandacht 
gebracht, en bij elk wijkteam is het manifest met grote instemming ontvangen. Elk wijkteam heeft, juist 
door de wijk waarin ze functioneren, eigen specialisaties en oplossingen. De ASD adviseert om deze 
specialisaties, die van grote waarde zijn voor de andere wijkteams, met elkaar te delen.  
 
Het belang van kwaliteit wordt nog eens onderstreept door de toenemende zorg over de aanbestedingen, 
waarbij prijs belangrijker lijkt dan kwaliteit. Wij beseffen dat de inkoop van jeugdhulp gebonden is aan 
wettelijke kaders. Daarom adviseert de ASD om deze kaders te handhaven, maar daarnaast aanvullende 
(kwaliteits)criteria op te nemen in de aanbesteding, en daar vervolgens ook op te beoordelen.  
 
Concluderend stelt de ASD dat de gemeente stapje voor stapje toewerkt naar betere jeugdzorg, maar dat 
er nog veel verbeterpunten liggen. Wij hopen met deze actualisering van ons eerdere ongevraagde advies 
aanvullende adviezen te hebben gegeven.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Klaas Jongejan, 
Voorzitter 



 

 


