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Aan de Raad, 

Afgelopen dagen is er in de media berichtgeving geweest dat de jeugdzorg nog niet orde is bij gemeente. 
Het gaat op dit moment over twee onderdelen; de casus Sharleyne uit de uitzending van Zembla. En de 
jaarrapportage van de transitiemonitor die beschikbaar is gekomen. We willen u graag verder inzicht 
geven in de achtergronden en hoe wij als gemeente hiermee omgaan. 

Jaarrapportage transitiemonitor. 
De transitiemonitor is een initiatief van het landelijk platform GGZ, MEE Nederland. Alle gemeenten zijn 
gevraagd of zij vrijwillig mee willen werken en de monitor willen uitzetten onder inwoners. In onze 
jeugdzorgregio heeft de gemeente Etten- Leur besloten deel te nemen. De overige gemeenten, 
waaronder Steenbergen, hebben besloten af te zien van deelname omdat de monitor te vroeg kwam in 
januari 2015 en we hard bezig waren zelf een methode te ontwikkelen om goed te kunnen monitoren. Uit 
de tussentijdse rapportage bleek dat het aantal respondenten in iedere regio te minimaal is om voor de 
lokale gemeente een goed beeld te krijgen vanuit deze monitor. In de jaarrapportage transitiemonitor 
wordt gesproken over 472 meldingen in 2015 over het gehele land verdeeld. 

Ondanks dat we als gemeente niet hebben deelgenomen, zijn de onderwerpen waarover gesproken 
wordt interessante verbeterpunten. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen onderwerpen waar 
we geen invloed op hebben, zoals de processen bij de SVB. Onderwerpen waar vanaf het begin al hard 
aan werken maar nu nog geen effecten van te zien zijn, zoals wachtlijsten bij aanbieders. En 
onderwerpen waar we zeker als gemeente mee aan de slag moeten om nog verbeterslagen te maken, 
zoals privacy en de bejegening van ouders en jeugdigen. 

Lessen uit de casus Sharleyne 
De casus van Sharleyne is ernstig, professionals die werken met kinderen hebben in deze casus de 
signalen die zij hebben niet samengebracht. Hierdoor is hoogstwaarschijnlijk geen compleet beeld 
ontstaan van de situatie waarin het meisje leefde. Hieruit blijkt weer hoe belangrijk het is om op tijd te 
signaleren en met elkaar samen te werken bij zorgen rond een jeugdigen. Ook het op tijd opschalen naar 
zwaardere middelen als een onder toezichtstelling zijn belangrijk. 



Conclusie voor Steenbergen 
De conclusie die wij daarbij voorzichtig trekken, is dat we als gemeente en regio West Brabant west 2015 
echt hebben gebruikt als een overgangsjaar. In dat jaar hebben we fouten gemaakt, geleerd en verbeterd, 
waarbij onze focus lag op het zo goed mogelijk organiseren van de zorg voor ouders en jeugdigen. 
Hierdoor hebben zaken zoals declaraties, privacy en informatievoorziening, pas later in het jaar de volle 
aandacht gekregen. Ook de transformatie van de zorg is nog niet afgerond, dit proces krijgt steeds meer 
vorm, waarbij jeugdzorgaanbieders intensief worden betrokken. Speciale aandacht is er voor de 
afstemming en samenwerking rond onveilige situaties van kinderen. Waarbij we als gemeente met 
ketenpartners hard werken aan een sluitende aanpak, zodat zorgwekkende situaties eerder worden 
gesignaleerd en zo min mogelijk worden belemmerd door procedurele zaken. 

We zijn nog niet op het punt wat we voor ogen hebben, maar zijn met al onze partners wel hard aan het 
werk om de zorg voor onze jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren. We realiseren ons tegelijkertijd 
dat incidenten en ontevredenheid over de zorg^rtíentoorkomen kunnen worden. 
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