Regionale raadsinformatiebijeenkomst 26 februari 2013.

Wethouder Jongmans van de gemeente Roosendaal heet iedereen welkom namens de 9
samenwerkende gemeenten. Wethouder Jongmans introduceert Fimke Zwerink van
bondgenoten voor burgerkracht, Maurice van den Nieuwenhuijzen van Bureau jeugdzorg Noord
Brabant, vestiging Roosendaal en Gerry Leijten de gespreksleider van de avond.

Proces dat in 2013 is doorlopen.

De transitie jeugdzorg wordt door West Brabant West in drie fases doorlopen; het richten,
inrichten en verrichten. In 2012 is de fase van richten doorlopen. Gerry Leijten ligt dat proces
toe. Zij geeft aan het bijzonder te vinden dat deze regio het aangedurfd heeft om alles los te
laten en opnieuw te gaan inrichten. Zij mag in verschillende regio’s meekijken en meewerken
aan dit proces. Maar ziet dat in West Brabant West echt een transformatie aan de gang is in
plaats van de transitie. Het werken vanuit de basis van gelijkwaardigheid van ouders/kindere n,
professionals en de gemeente maken dit proces bijzonder en mooi. Tijdens de
transformatiedagen hebben alle betrokkenen hun belangen los kunnen en samen gekeken hoe
de nieuwe jeugdzorg eruit moet komen te zien. Wa er is gebeurd bij de transformatiedagen is
een fundament waarop de rest gebouwd kan worden.

Gesprek met de driehoek van de transitie jeugdzorg

De transformatie van de jeugdzorg wordt vanuit de driehoek ouders/jeugd, jeugdzorgpartners en
gemeenten ingestoken. Gerry heeft tijdens de bijeenkomst een gesprek gehad met twee hoeken
van de driehoek: Fimke Zwerink en Maurice van den Nieuwenhuijzen. Zij hebben aangegeven
wat voor risico’s zij zien in dit proces, wat zij graag willen bereiken en hoe ze aankijken tegen
de transformatie van West Brabant. Fimke verteld hoe zij als bondgenoten van burgerkracht bij
willen dragen aan de transformatie van de jeugdzorg. De bondgenoten is geen nieuwe
organisatie maar een bundeling van diverse belangengroepen van ouders en jeugdigen di e te
maken hebben met jeugdzorg. Zij maken zich hard voor het terugbrengen van de regie bij de
zorgvragers en willen vraaggerichte zorg organiseren. De bondgenoten voor burgerkracht
hebben afgelopen jaar op diverse momenten bijgedragen aan het proces dat we in West
Brabant West hebben doorlopen. Fimke wil de regio meegeven dat we op moeten letten dat de
maatschappelijk opgave (terug naar het gewone leven) niet op de achtergrond raakt bij de
complexe opgave om de jeugdzorg bestuurlijk en organisatorische te regelen.
Maurice geeft aan al jaren in gesprek te zijn met de gemeenten over hoe de taken van Bureau
Jeugdzorg in de toekomst kunnen blijven gewaarborgd. De organisatie komt te vervallen, maar
de taken zoals jeugdreclassering, uitvoering jeugdbescherming en Advies en Meldpunt
Kindermishandeling blijven bestaan. Afgelopen jaar heeft Maurice als constructief en leuk
ervaren. Het was een mooi proces. Hij is wel heel benieuwd naar hoe komend jaar eruit gaat
zien. Dan wordt het pas spannend en gaat er mogelijk meer wrijving ontstaan tussen de
gemeenten en de partners in het veld. Maurice geeft aan dat wethouders er rekening mee
moeten houden dat de samenwerking met organisaties tot nu toe goed loopt, maar dat het ook
nog geen 'zeer' deed. Dat wordt in 2013 lastiger omdat we dan ook gaan praten over organisatie
& budgetten.

Verbinding andere decentralisaties

Het transformeren van de zorg met als uitgangspunten: eigen kracht, geen recht meer op zorg
maar op ondersteuning, vraaggericht werken, klant/ kind centraal, voorkomen in plaats van
genezen, loslaten zonder het zicht te verliezen en ondersteuning dichtbij organiseren zijn niet
uniek voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze uitgangspunten vindt je terug in alle drie
de decentralisaties, de kanteling van de Wmo en passend onderwijs. Al deze ontwikkelingen
dragen bij aan een transformatie van het sociale domein. We willen vooral meegeven dat in alle
dingen die we doen we oog moeten houden voor de mens. Het gaat om de mens, deze staat
centraal en de mens zijn wij!

Keukentafelgesprekken in groepen.

De aanwezigen zijn in groepen uiteen gegaan met de opdracht “Wat wil je de wethouder
meegeven bij de transformatie”. Zij hebben gesproken over de schets die nu voorligt en vragen
gesteld over het hoe en wat. Na afloop is er een terugkoppeling geweest van de highlights en de
input die we aan de wethouders mee willen geven. De terugkoppeling is gedaan door de
ambtenaren die aan de tafels zaten. Deze willen vooral ook benadrukken hoeveel energie er
toch iedere keer weer vrijkomt in deze gesprekken en dat zij het fijn vinden om op deze manier
weer input te krijgen.
Terugkoppeling van de punten die benoemd zijn:
 Wie signaleert problemen in het stelsel en hoe/waar kunnen signalen worden doorgegeven.
 Het proces goed bewaken, zorg voor een duidelijke en efficiëntie organisatie.
 Stel het gezin/kind centraal en zorg dat de hulp kwalitatief goed is.
 Laat bestaande expertise niet verloren gaan, zorg dat deze wordt overgedragen of een plek
krijgt in het stelsel.
 Voed ouders op!
 Investeer in de professionaliteit van ‘De JOOP’ en zet als gemeente je geld zo effectief
mogelijk in op de verbinding in het sociaal domein. Investeer aan de voorkant.
 Lokaal draagvlak creëren. Kost in principe geen geld, en is iets waar je nu al mee moet
beginnen. De omslag in denken onder de aandacht brengen van onderwijs en sportclubs bijv.
is een lokale opgave!
 Besteed het geld dat voor de jeugd(zorg) binnenkomt ook daadwerkelijk aan de zorg voor
jeugd. Zo ook voor het invoeringsbudget!
 Bekijk de optie om Joop breed in te zetten ten behoeve van alle ontwikkelingen in het sociale
domein (niet een aparte Joop voor de transitie jeugdzorg en een voor bijvoorbeeld de AWBZ);
breed kijken.
 Aandacht voor de rol van de huisarts bij de inrichting in 2013.
 Vergroot de kwaliteit van het voorliggend veld.
 Stimuleer initiatieven van burgerkracht.
 Regie vanuit de gemeente moet ruimte bieden en ook stevig ingezet worden.
 Loslaten van eigen belang i.p.v. concurrentiestrijd bij aanbieders
 Sturing in gradaties.
 Gemeente is verantwoordelijk voor een goede toeleiding.
 Zoek vooral de verbinding in de 3 D"'s.
 Onderscheid in aanbod op lokaal, subregionaal en landelijk niveau.
 Duurzaam investeren in (het versterken) van sociale netwerken.
 Onderwijs aanspreken op signalerende functie.
 Oog hebben voor mensen die zelf geen vraag stellen maar wel ondersteuning nodig hebben.
 Bepaal de rol van welzijnsorganisaties en sociale netwerken en maak dat deze de vraag
makkelijk kunnen stellen.
 Wat goed is behouden en integreren.
 Stel visie vast en blijf monitoren na 2015.
 Voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen.
 Hoe wordt uitgevoerd is belangrijker dan wie uitvoert.
 Cultuuromslag, neem er de tijd voor.
 Houding en gedrag van de professionals bepaalt het succes van sturing.
 Akkoord met de visie.
 Het tijdspad is zeer kort.
 Blijf erop toezien dat zorgaanbieders ook in de inrichtingsfase boven hun eigen belang
uitstijgen.
 Maak goed gebruik van bestaande kennis en kunde van professionals.
 Zorg dat ook in de inrichting ouders en jeugd centraal blijven staan.

Marion de Hoon, wethouder van de gemeente Zundert, sluit de avond af met een warm pleidooi.
Zij benadrukt nogmaals hoe belangrijk en groot deze decentralisatie is. Het is voor gemeenten
afzonderlijk onmogelijk om dit alleen op te pakken. Ze is daarom erg blij dat we dit proces met 9
gemeenten maar vooral ook met de partners, ouders en jeugd doorlopen. Maar wil ook
benadrukken dat we dit samen met de leden van de gemeenteraden moeten doorlopen. Deze
decentralisatie vraagt net zoals de andere decentralisaties veel van o ns als gemeenten. We
zullen dingen anders aan moeten pakken dan we gewend zijn en daarvoor hebben we elkaar
hard nodig!
De wethouder wijst de aanwezigen nog op de website waar de laatste informatie te vinden is en
men het proces kan volgen. www.voordejeugdwestbrabantwest.nl, We zijn ook de vinden op
twitter @TjeugdWBW.
Dank jullie wel voor je aanwezigheid en inbreng!

