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Onderwerp
Ontwikkelingen Jeugd: Crisiszorg en zorgmakelaar

Steenbergen; 11 oktober 2022

Aan de Raad,

In december 2021 heeft de Raad de regiovisie jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025,
Koersvast op weg naar balans vastgesteld. Met de Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 
2022-2025 hebben de colleges en raden van de 9 samenwerkende gemeenten afgesproken om 
gezamenlijk ons jeugdhulpstelsel door te ontwikkelen en de knelpunten en hiaten in ons 
zorglandschap aan te pakken. Ouders en jeugdigen moeten kunnen rekenen op een dekkend 
zorglandschap waarbij we inzetten op tijdige, passende en kwalitatief hoogwaardige zorg. 
Passende zorg moet tijdig beschikbaar zijn. Met dit schrijven willen wij u informeren over een 
tweetal onderwerpen. Het betreft de onderwerpen crisiszorg en de inzet van een zorgmakelaar in 
onze jeugdhulpregio West-Brabant West.

Crisiszorg
Crisiszorg richt zich op het herstellen van de veiligheid van kinderen en het normaliseren van de 
situatie. Crisiszorg is dag en nacht beschikbaar en kan daar waar nodig direct starten. Het is vaak 
intensief en kortdurend. Een goede sluitende integrale ketenaanpak met betrekking tot crisis 
leidt tot een afname van het aantal crisis. Preventie en een dekkend zorglandschap zijn hierin 
essentieel, net als het vroegtijdig betrekken van expertise (Expertteam, GGZ, etc.) en het tijdig 
opschalen van de zorg door de jeugdprofessionals. De inzet van Ambulante Hulp bij Spoed (AHS) 
kan hierin een belangrijke rol vervullen. Deze hulpvorm:

» voorkomt een verdere escalatie,
» leidt tot een stabilisatie van de situatie,
* er ontstaat een goed beeld van de onderliggende problematiek
« en er ontstaat een beeld van het systeem van de in crisis verkerende jeugdige zodat een 

passen hulpaanbod ingezet kan worden.

Het ontbreken van AHS in ons jeugdstelsel wordt ervaren als één van de knelpunten in ons 
zorglandschap. Zoals in de regiovisie aangegeven willen we deze knelpunten aanpakken.

Zorgmakelaar
Voor jeugdzorgwerkers van o.a. Gecertificeerde Instellingen (Gľs) is het overzicht hebben over de 
mogelijkheden binnen het zorglandschap ingewikkeld. De praktijk laat zien dat er op dit moment 
behoefte is aan een zorgmakelaarsfunctie die zicht heeft op het zorglandschap, overzicht heeft 
op beschikbare plekken, kennis heeft van de werking van het stelsel in WBW en verwijzers kan 
ondersteunen in het opvolgen van de juiste processen.
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De zorgmakelaar functie heeft:

» zicht op het zorglandschap,
» overzicht op het aantal beschikbare plaatsen in de jeugdzorg,
» kennis van de werking van het jeugdzorgzorgstelsel in West-Brabant West 
» de mogelijkheid om verwijzers (zoals de medewerkers van de gecertificeerde 

instellingen) te ondersteunen in het opvolgen de van de juiste processen.

De functie "zorgmakelaar" vertoont grote overeenkomsten met de functie van Regionale 
contactpersoon jeugdhulp in het strafrechtelijk kader. Er is gekozen om deze 2 functies samen te 
voegen om zo efficiënt te werk te gaan. Dit zodat de zorgmakelaar enerzijds het knooppunt 
tussen verwijzers en zorgaanbod en vervult een praktijkbehoefte, anderzijds biedt een 
zorgmakelaar de mogelijkheid om in de uitvoering te sturen op het stelsel zoals het bedoeld is. 
Dit ten behoeve van de best passende zorg voor jeugdigen en hun ouders. De functie fungeert 
als verbindende en coördinerende factor tussen de toegangen, zorgaanbieders en 
Gecertificeerde Instellingen (Gľs).

Vanuit het Rijk hebben we voor deze ontwikkeling een eenmalige subsidie gekregen. Deze 
subsidie dekt niet het gehele bedrag. De overige kosten worden gedeeld door alle gemeenten 
binnen de jeugdhulpregio West-Brabant West. Voor de gemeente Steenbergen komen de kosten 
uit op C1807,63. Deze kosten worden gedekt uit de niet vrij toegankelijke voorziening jeugdzorg

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, f
burgemeester en wethouders van Stëenberge 
de secretaris, ,, de burger™

elt, MBAmr. N.M.H.C. Pot- Broos
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