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Onderwerp
Visie op wonen jeugd

Steenbergen; 9 februari 2021

Aan de Raad,

Bijgevoegd vindt u de Visie op wonen jeugd. Deze visie is een uitvoeringsdocument van het 
beleidskader Zorg voor Jeugd dat u eerder op 22 februari 2018 heeft vastgesteld.
In de Jeugdvisie op wonen worden voor de negen gemeenten van West-Brabant West (WBW) 
ambities gesteld op verschillende onderdelen. Het ene onderdeel van de visie kan in één jaar worden 
gerealiseerd en een ander onderdeel over zeven jaar. Met de visie wordt een verschuiving in het 
zorglandschap nagestreefd waarbij 'zo thuis mogelijk' het uitgangspunt is. Wanneer een jeugdige niet 
meer in zijn biologische gezin kan wonen, wordt eerst geprobeerd een gezin uit het sociaal netwerk 
te vinden voordat een pleeggezin wordt gekozen. Een pleeggezin vinden gaat vóór een plek in een 
gezinshuis en een gezinshuis vóór een plek op een leefgroep. Dit laatste is een laatste redmiddel als 
alle andere mogelijkheden niet passend blijken te zijn voor de jeugdige.

De onderdelen van de visie zijn:

Verwachtingen voor het kind, biologische ouders en gemeente
De visie benadrukt dat alle partijen, inclusief de jeugdige zelf, een gelijkwaardige inbreng hebben bij 
een woonvraagstuk. Als dit schematisch wordt vertaald worden woonvraagstukken ook wel 
aangepakt vanuit een 'ruit':

Het vervangend gezin

JeugdigeGemeente Zorgaanbieder

Het biologisch gezin

Voor een kind is het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over wat er gaat 
gebeuren. De jeugdige mag hier zelf over meedenken en vanaf 12 jaar meebeslissen. Ook biologische 
ouders moeten voldoende hulp ontvangen wanneer hun kind uit het huis moet.
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Dit zal ervoor zorgen dat de kans dat hun kind weer thuis kan komen wonen wordt vergroot. Volgens 
de Jeugdwet bestaat er geen recht op zorg, maar een plicht voor de gemeenten om passende hulp te 
bieden.

Verschillende woonvormen
In de visie worden zes verschillende woonvormen benoemd:

Thuis zonder hulp 
Thuis met hulp 
Vroeg zelfstandig 
Pleeggezin 
Gezinshuis
Residentiële woonvoorziening

De volgorde van deze woonvormen zit in de mate van benodigde professionaliteit. Residentieel kent 
de hoogste mate van benodigde professionaliteit. Per woonvorm worden in de visie de kaders 
aangegeven wat nodig is om ervoor te zorgen dat uiteindelijk minder jeugdigen residentieel hoeven 
te wonen. Residentieel is een woonvorm dat het minst lijkt op een reguliere gezinssituatie en daarbij 
het minst wenselijk is om te kiezen. Echter zijn er kinderen die juist bij deze vorm gebaat zijn om op 
te kunnen groeien tot zelfstandige volwassenen.

Proces bij instroom woonvorm, tijdens woonvorm en bij uitstroom woonvorm 
Om een verschuiving tussen de woonvormen te kunnen realiseren is een ander proces nodig. Bij de 
instroom is het van belang dat er een samenwerking komt van verschillende specialismen. Om snel 
en vanuit verschillende perspectieven een inschatting te maken van de mate van veiligheid in het 
gezin, welke zorginhoudelijke stappen het best passen, wie de casusregie gaat voeren enzovoorts. De 
coördinatie van de plaatsingen zal regionaal georganiseerd gaan worden.

Tijdens de woonvorm is het belangrijk dat de jeugdige een jeugdprofessional of een jeugdzorgwerker 
van de gecertificeerde instelling als vast aanspreekpunt heeft.

Bij uitstroom van de woonvorm is het belangrijk dat per jeugdige wordt bekeken wat hierna nog 
nodig is. Het kan zijn dat er nog ondersteuning nodig is vanuit de Wmo, Werk en Inkomen, 
huisvesting enzovoorts. Dit vraagt om een goede integrale samenwerking tussen de domeinen.

Onderzoek en monitoring
Het streven is om minder jeugdige in residentiële woonvormen onder te brengen en meer jeugdigen 
in pleeggezinnen (uit het netwerk). Om te onderzoeken of de visie gaat zorgen voor de juiste 
verschuiving tussen de woonvormen wordt een 0-meting uitgevoerd. Dit zal vervolgens worden 
gemonitord. Deze cijfers zullen in de beleids- en kaderstukken die u worden gestuurd, worden 
meegenomen.

Inkoop en financiering
De visie heeft gevolgen voor de huidige manier waarop de woonvormen zijn ingekocht en 
gefinancierd. Welke vorm van inkoop en financiering past bij de betreffende woonvorm wordt 
opgepakt met het ZI2T (inkoopteam jeugd WBW) en de jeugdhulpaanbieders zelf. Hiervoor wordt 
een gezamenlijke strategie opgesteld.
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Totstandkoming
De visie is (in de regionale samenwerking) tot stand gekomen middels intensieve gesprekken met 
ouders, jeugdigen, woonvormen en betrokken organisaties. Dit traject is in het afgelopen jaar zeer 
zorgvuldig vormgegeven.
De visie is ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente 
Steenbergen. Zij hebben nog enkele vragen gesteld ter verduidelijking. Deze zijn in een gesprek met 
hen behandeld. Daarbij hebben zij ook aandachtspunten meegegeven voor de uitvoering van de 
visie. Daarnaast hebben ze complimenten gegeven over de wijze waarop deze visie tot stand is 
gekomen met betrokken pleegzorginstanties en pleegzorgouders.
Voor de realisatie van de visie wordt een strategie opgesteld. Dit is een groeidocument dat samen 
met betrokken professionals verder wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris. de burgemeester,

MJrPr-dff Jõņg'h, RA MBA
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