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Geachte leden van de Pleegouderraad JUZT, 

Dank voor uw brief aan de negen colleges van burgemeester en wethouders in West-Brabant West. Wij kunnen ons 
voorstellen dat het lange en onzekere proces van de afgelopen maanden veel vragen bij u oproept. Door middel van 
deze gezamenlijke reactie willen we u graag informeren over hoe de gemeenten in West-Brabant West de komende 
periode voor zich zien. 

Besluit uitfasering JUZT 
Sinds 2012 zijn wij met JUZT in gesprek over onze visie op zorg. Deze gaat uit van vier bewegingen: 

Van zorgen voor naar zorgen dat 
Van zorg naar preventie 
Van individueel naar systeemgericht 
Van intramuraal naar extramuraal 

Met ingang van de decentralisatie per 2015 zijn wij als gemeenten gaan sturen op het verkrijgen van alternatieven voor 
zware zorg onder het adagium 'licht waar kan, zwaar waar nodig'. Streven is dat jeugdigen zo spoedig als mogelijk 
blijvend uitstromen uit zorg. Van organisaties verwachten wij aanpassingen in de bedrijfsvoering en een omslag in 
denken om aan te kunnen blijven sluiten op de visie van de gemeenten in West-Brabant West. 

Helaas hebben wij moeten constateren dat JUZT hier onvoldoende in is geslaagd. Dat blijkt onder meer uit het feit dat 
onze inwoners voor veel vormen van zorg andere organisaties de voorkeur geven boven JUZT. Daarbij maken wij ons 
zorgen om de financieel instabiele situatie van JUZT. Zowel de inhoudelijke als financiële zorgen maken dat de 
gemeenten in West-Brabant West onvoldoende vertrouwen hebben dat JUZT deel uit kan blijven maken van het 
zorglandschap van West-Brabant-West. Medio oktober hebben de negen gemeenten in West-Brabant West daarom 
besloten om, op termijn, geen diensten meer af te nemen van JUZT. Voor de diverse zorgvormen van JUZT is vanuit het 
belang van de cliënt gekozen voor een verschillend tijdspad. 

Overgangsperiode pleegzorg 
Voor wat betreft pleegzorg zijn wij met JUZT en West-Brabant Oost overeengekomen dat voor het onderdeel pleegzorg 
voorlopig niets verandert. Praktisch betekent dit het volgende: 

De overeenkomst die de gemeenten uit West-Brabant West voor onderdeel pleegzorg hebben met JUZT wordt 
verlengd in 2020. 
Nieuwe instroom van pleegkinderen en pleegouders blijft mogelijk. 
Ook de werving, matching en ondersteuning vanuit de pleegzorgwerkers blijft op peil. 
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Wat niet meer mogelijk is, is om een beroep te doen op JUZT als zorgaanbieder, wanneer zich een nieuwe zorgvraag 
voordoet in uw gezin of bij uw pleegkind, die niet tot de taken van het pleegzorg team behoort. Voor een dergelijke 
hulpvraag kunt u een beroep doen op één van de 150 door ons gecontracteerde zorgaanbieders die inhoudelijk en 
financieel wél passen binnen het zorglandschap van West-Brabant West. Wanneer u hier meer informatie over wilt kunt u 
contact zoeken met de gemeentelijke toegang, of uw voogd. 

Vervolgproces 
Voor de lange termijn willen wij voortzetting van pleegzorg zonder JUZT geborgd hebben. Het belang van het kind staat 
hierin voorop. De vele goede elementen van pleegzorg die het team van JUZT biedt willen wij uiteraard behouden. Ook 
staat voor ons niet ter discussie dat pleegouders en pleegkinderen bij elkaar kunnen blijven. 

Naast behouden wat werkt willen wij de kans grijpen om te verbeteren wat beter kan. Het komend jaar willen wij dan ook 
goed benutten. ln de komende maanden gaan we werken aan een visie die een vergezicht schetst hoe de gemeenten in 
West-Brabant West pleegzorg en aanverwante vormen van zorg en ondersteuning in de toekomst voor zich zien. Deze 
visie moet een goede basis gaan bieden voor afspraken met de organisatie(s) die JUZT gaat opvolgen in het faciliteren 
van pleegzorg. Doel is om in de komende maanden duidelijkheid te geven welke koers wij gaan varen met pleegzorg. 

Samen optrekken 
Terecht vraagt u in uw brief op welke wijze de gemeenten pleegouders en de pleegouderraad gaan betrekken in het 
proces. Ook wij vinden een goede communicatie tussen gemeenten en pleegouders van groot belang. Uiteraard maken 
wij bij het schrijven van deze visie graag gebruik van de kennis van de pleegouderraad. Wij willen u dan ook uitdagen om 
met ons mee te denken over de ideale pleegzorg afspraken. 

Op 4 december zal een ambtelijke delegatie aanschuiven bij een extra vergadering van de pleegouderraad. Wij willen u 
vragen om tijdens dit overleg afspraken te maken over de onderlinge communicatie en het betrekken van pleegouders in 
de komende tijd. 

Tevens willen we onderstrepen dat wij verwachten dat u door JUZT regelmatig en volledig op de hoogte wordt gehouden 
van de ontwikkelingen die pleegzorg raken. 

Tot slot 
Hoe de toekomst er precies uit gaat zien kunnen wij nu nog niet zeggen. Wij willen in ieder geval graag met u in contact 
blijven. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de negen portefeuillehouders Jeugd in de regio West-Brabant West, 


