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Onderwerp
Beleidskader Zorg voor jeugd 2018-2021

Steenbergen; 23 januari 2018

Aan de raad,
1.

Inleiding

In 2014 is een visie geformuleerd, "het jeugdbos" als stip aan de horizon en als leidraad voor transitie en
transformatie. Vervolgens is het jeugdbos uitgewerkt in het Beleidsplan Zorg voor Jeugd West-Brabant
West (2015-2017). Eind 2017 verliest deze nota haar formele geldigheid. In 2018 gaan we ook op weg
naar een nieuwe bestuursperiode. Tijd om terug te kijken: werkt het stelsel zoals we hadden bedacht in
2014? En wat willen we meegeven aan de nieuwe bestuurders? Wat hebben we geleerd, waar kunnen
we doorgaan en wat moeten we bijstellen? Maar ook tijd om vooruit te blikken
2.

Achtergrond

Om bovenstaande vragen te beantwoorden hebben we de partners in het veld benaderd. Allereerst
hebben we ze in kaart gebracht om tot de conclusie te komen dat het er veel meer zijn dan in 2013. Naast
bestuurders, directies en raadsleden, beleidsmakers en staffunctionarissen, adviesraden van gemeenten
en partners zijn er nu ook professionals in de uitvoering, managers, controllers, financieel adviseurs,
back-office medewerkers, juristen, de inkoop organisatie, enz. betrokken bij de zorg voor jeugd. Zij
hebben allemaal een mening over de zorg voor jeugd in WBW vanuit hun eigen perspectief. We hebben
hen allemaal uitgenodigd om hun bevindingen en ideeën te delen door middels van vragenlijsten,
discussietafels en bijeenkomsten.
Ook hebben we met jeugdigen en ouders gesproken die inmiddels ook onze cliënten zijn en direct
uitspraken doen over hetgeen wij opgezet hebben. Dit hele proces heeft ons een schat aan informatie
opgeleverd (we hebben 875 betrokkenen benaderd).
3.

Overwegingen

Het beleidsplan Zorg voor Jeugd 2015-2017 verliest zijn formele geldigheid. Tijd voor een nieuw
beleidskader voor de periode 2018-2021 waarin de next stept/ de dóórontwikkeling van ons stelsel
plaatsvindt. Met deze nota bieden we een strategisch beleidskader voor de komende járen (2018-2020).
Deze dient als leidraad voor alle acties die worden ondernomen om de zorg voor Jeugd in WBW verder te
optimaliseren. De ondertitel van ons beleidskader is "Koersvast, op weg naar verbinden". Koersvast
vanuit de overtuiging dat de visie van het jeugdbos nog steeds geldend is en breed gedragen wordt.
De verbinding zal tot stand gebracht moeten worden domeinoverstijgend, binnen de sectoren en tussen
de volwassen- en jeugdzorg.
ínhoud beleidskader
In het beleidskader treft u de visie op de jeugdzorg aan. U vindt terug wat er is gedaan in 2015-2017: een
goed functionerend, breed gedragen stelsel. En u ziet de next steps 2018-2021 beschreven.
Deze next steps zijn:
Ter inzage ligt:

■zorglandschap: een verbonden geheel aan jeugdzorgaanbod voor jeugdigen en gezinnen
■regierol van de 9 gemeenten; de 9 gemeenten werken met elkaar en hun partners aan goede jeugdzorg,
■samenwerken en organiseren: samenwerken krijgt niet alleen gestalte binnen de jeugdzorg maar ook
met de andere domeinen
■regie bij jeugdigen en ouders; de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen wordt versterkt.
•sturen en meten: we willen het jeugdzorgbeleid sturen op basis van gegevens over de resultaten aan de
hand van kwaliteit, cliënttevredenheid en kosten van de jeugdzorg.
Het beleidsplan is in de bijlage bijgevoegd.
Visie “zicht op veiligheid"
Als een van de uitvoeringspunten van het beleidskader is de visie “zicht op veiligheid” opgesteld met de
ketenpartners veiligheid: Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdbescherming Brabant en
de William Schrikkergroep. Deze visie gaat in op de manier van samenwerken in de veiligheidsketen. De
beweging naar voren, het gezamenlijk tegelijkertijd werken in plaats van achter elkaar en systeemgericht
werken. Deze visie is ter kennisgeving bij dit voorstel als bijlage gevoegd.
4. Middelen

Het betreft een strategisch beleidskader. De uitvoering en financiering worden op een andere wijze aan
uw voorgelegd in de planning- en controlecyclus. Op die wijze kunt u sturen en of bijsturen indien nodig.
5. Risico’s

De vormgeving van het stelsel zorg voor jeugd, de daaronder liggende visie en de uitvoering van de
jeugdzorg in onze regio in de afgelopen járen geeft ons vertrouwen om gezamenlijk met de 9 gemeenten
in West Brabant West dit vast te houden voor de komende periode. We zijn dan ook koersvast in de visie
en het stelsel wat we neergezet hebben. Het blijft echter een stevige uitdaging om de jeugdzorg op een
goede manier uit te voeren binnen de rijksmiddelen, maar dit is een uitdaging die we ook de komende
beleidsperiode gezamenlijk aangaan.
6. Communicatie/Aanpak

Na besluitvorming in alle 9 gemeenteraden in West Brabant West zal er gezamenlijk passende
communicatie plaatsvinden voor de diverse betrokken doelgroepen binnen de jeugdzorg: aanbieders,
ketenpartners veiligheid, jeugdprofessionals en ouders&jeugdigen.
7.

Voorstel

1. Vast te stellen het beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021.
2. Het beleidkader Zorg voor de Jeugd 2018-2021 met terugwerkende kracht in werking te laten treden op
1 januari 2018.
3. Het beleidsplan Zorg voor de Jeugd 2015-2017 vastgesteld op 30 oktober 2014 met ingang van 1
januari 2018 in te trekken.
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