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Aan de Raad, 

Op 1 januari is de nieuwe wet op de jeugdzorg ingegaan. Na een intensieve voorbereiding om klaar te 
staan voor de nieuwe opgave, staan de komende jaren in het teken van de transformatie van de zorg. 
Monitoring van de effecten en resultaten van het nieuwe stelsel is belangrijk en tegelijkertijd erg lastig. De 
regio West Brabant West heeft hier een gezamenlijk programma voor opgesteld. Hierin worden zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve gegevens verzameld over de resultaten van ons stelsel. Samen met de 
onderzoekers van de GGD West Brabant wordt de monitor vormgegeven en uitgevoerd. 

Bijgevoegde factsheet is het eerste resultaat van de monitoring van de effecten op het stelsel zorg voor 
jeugd. Deze monitoring bestaat uit kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en moeten ons inzicht geven in 
de effecten van de wijzigingen die we doorvoeren. Dit is een continuproces waarin we de monitor 
verbeteren, uitbreiden en aanscherpen zodat het beeld zo goed mogelijk wordt. De GGD West Brabant is 
verantwoordelijk voor het opstellen van de monitoring, hun onderzoekers hebben de monitor opgesteld en 
voeren deze uit voor zowel de regio West Brabant West als de regio West Brabant Oost. Per gemeente 
is een factsheet beschikbaar met de resultaten. 

Deze factsheet bevat informatie uit interviews met onder andere de jeugdprofessionals. Deze interviews 
zijn in mei en juni afgenomen. In deze periode werd er nog hard gewerkt om enkele organisatorische 
zaken op orde te brengen. Nu we een aantal maanden verder zijn is er in de toegang een en ander 
verandert, meer zaken die ondersteunend zijn voor de jeugdprofessionals zijn op orde. De opmerking dat 
er beperkte omvang van het team is, is verholpen. Dit werd mede veroorzaakt door een langdurige zieke, 
waar op het moment van het interview nog geen vervanging voor was gevonden. Inmiddels is het team 
jeugdprofessionals weer op volle sterkte en is de caseload goed te behappen. 

De factsheet geeft een goed beeld waar we halyerwege het jaar stonden met de transitie jeugdzorg en 
dan met name de lokale toegang. Begin 2016 wordt de volgende factsheet opgeleverd, deze geeft de 
resultaten van heel 2015 weer. Ook deze zullen wij u toesturen. 

waar we naiverw 
6word t 

ege 
wordt de in 

Hoogachtend, 

eb de de lo ster, 

Be t MBA gei ogers 


