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Préadvies van de Sociale Raden/ Participatieraden Hart van Brabant inzake de Koers 

Jeugdhulp 2018 

Inleidend. 

De Sociale raden/Participatieraden van de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, 

Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk (verder te noemen “de adviesraden”) 

hebben in april 2017 met voorzitter Roks van de bestuurscommissie Jeugdzorg afgesproken dat zij 

gezamenlijk betrokken worden bij het tot stand komen van de nieuwe Koers Jeugdhulp binnen hun 

gemeenten. 

Als vervolg op die afspraak is een traject in gang gezet waarin de adviesraden tot een gezamenlijk 

advies over die nieuwe Koers Jeugdhulp kunnen komen. Nadat de adviesraden het door de 

bestuurscommissie vastgestelde concept van de Koers hebben toegestuurd gekregen, is een 

informatieve bijeenkomst gehouden op 25 juli. Doel daarvan was een toelichting te geven op de 

nieuwe koers en de vragen die het concept opriep bij de adviesraden te beantwoorden. Vervolgens is 

een bijeenkomst gepland op 29 augustus om zo nodig meer inhoudelijk op de voorgestelde nieuwe 

koers in te gaan en een voorstel voor een gezamenlijk preadvies te bespreken. Dat voorstel, door 

enkele mensen uit de adviesraden opgesteld en door de adviesraden onderschreven, ligt nu voor u. 

Status van het preadvies 

Voor de adviesraden, maar ook voor de betrokken ambtenaren en bestuurders, is het de eerste keer 

dat de adviesraden op deze manier te werk gaan. Terwijl aan de kant van de bestuurders er een 

commissie is die formeel bevoegd is om het voorbereidende werk te doen voor de uiteindelijke 

besluitvorming door de afzonderlijke colleges en gemeenteraden, is dat aan de kant van de 

adviesraden niet het geval. Er is geen officieel orgaan dat formeel een advies kan uitbrengen aan de 

bestuurscommissie of het AB van de gemeentelijke samenwerking. Aan de afzonderlijke 

gemeentelijke adviesraden komt de formele bevoegdheid toe advies uit te brengen aan hun college 

en/of gemeenteraad.   

Wel hebben alle adviesraden de wens uitgesproken om samen te werken aan een gezamenlijk advies 

over dit onderwerp én om tot een constructie te komen waarin zowel de regionale samenwerking als 

de formele lokale positie tot hun recht komen. De adviesraden denken die constructie gevonden te 

hebben door gezamenlijk een preadvies te formuleren dat aan de bestuurscommissie wordt 

aangeboden en dat door de adviesraden als basis zal worden genomen voor de in een later stadium 

uit te brengen (formele) lokale adviezen. De bestuurscommissie is dan in staat om te reageren op het 

preadvies en daar zo nodig iets mee te doen in het uiteindelijke voorstel aan het AB en de 

afzonderlijke colleges. De adviesraden kunnen in hun op het preadvies gebaseerde lokale advies zo 

nodig nog plaatselijke accenten aan de orde stellen. 

Inhoud van het preadvies. 

De inhoud van het preadvies is gebaseerd op de verstrekte informatie, d.w.z. 

1. De evaluatie van het bestaande beleidskader Jeugdhulp 2015-2018; 

2. De toegestuurde conceptversie van de Koers Jeugd(hulp); 

3. De toelichting die gegeven is op 25 juli 2017 tijdens de informatieve bijeenkomst, waarvoor 

verwezen wordt naar het daarover opgestelde verslag. 

4. De beantwoording van vragen tijdens de bijeenkomst van 29 augustus 2017. 
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Concreet adviseren de adviesraden het volgende: 

1. Benader het toewerken naar de nieuwe Koers Jeugd(hulp) als een omvangrijk 

veranderingsproces van de samenwerking tussen de betrokken partijen en zorg dat dit 

proces, ook voor de langere termijn, goed gefaciliteerd én gefinancierd wordt. Gelden die 

bestemd zijn voor de jeugdhulp dienen niet voor dit veranderingsproces gebruikt te worden;  

2. Er doen zich in de jeugdzorg ook in onze regio acute problemen voor zoals wachtlijsten, 

gebrek aan continuïteit bij zorgverleners en thuiszitters. Geef in de uitvoeringsagenda 

voorrang aan de oplossing hiervan; 

3. Overweeg aanvullende financiering uit eigen gemeentelijke middelen wanneer dat nodig is 

voor het realiseren van het ambitieniveau van de nieuwe Koers; 

4. Laat als bestuurscommissie in een projectmatig stappenplan concreet zien wat de nieuwe 

verwachtingen zijn voor de diverse partijen in de jeugdhulp, hoe men deze verandering denkt 

te gaan aanpakken en hoe de veranderingen geborgd gaan worden; 

5. Maak voor 1 maart 2018 in de uitvoeringsagenda 2018 concreet duidelijk welke aanpak de 

bestuurscommissie voor ogen staat, en geef in elke volgende uitvoeringsagenda concreet aan  

welke stappen en acties voor het volgende jaar uitgevoerd gaan worden om de gewenste 

werkwijzen te realiseren, en benoem daarbij expliciet de te hanteren (bijstelling van) 

instrumenten; 

6. Bevorder dat de negen HvB-gemeenten een (aanvullend) lokaal (beleids-)plan te maken, dat 

aansluit bij de nieuwe Koers, met een plan van aanpak voor de implementatie vanaf 2018; 

daarbij is het essentieel dat de werkwijze van de lokale toegang en de relatie met de 0e lijn 

aansluit bij leidende principes en de bouwstenen van de nieuwe Koers en dat de evaluatie en 

borging van de nieuwe Koers ook lokaal is verzekerd; 

7. Het is duidelijk dat het huidige monitoringsysteem ontoereikend is voor de gewenste 

voortgangsinformatie in de nieuwe Koers. Bepaal daarom met voorrang welke 

voortgangsinformatie gewenst is in het licht van zowel het huidige Beleidskader als voor de 

principes en doelstellingen van de nieuwe Koers en betrek de adviesraden daar bij; 

8. Herformuleer zo nodig de arrangementen die in het inkooptraject gebruikt worden, zodat ze 

ook bijdragen aan het bereiken van de (overkoepelende) doelen in de nieuwe Koers 

Jeugd(hulp), maak meer gebruik van ervaringsdeskundigheid en zet in op echt onafhankelijke 

cliëntenondersteuning;  

9. Bespreek de voortgang en de uitvoeringsagenda jaarlijks met de adviesraden en vraag de 

adviesraden ook jaarlijks om advies over de nieuwe concept-uitvoeringsagenda.  

 

Toelichting 

De adviesraden waarderen de Koers Jeugd(hulp) als een intrinsiek goed verhaal en vinden het 

positief dat de gemeenten krachtig de gezamenlijke invulling van hun taken op het gebied van de 

jeugdzorg willen doorzetten. Dit is overigens geheel in lijn met wat de Tweede Kamer onlangs voor 

de zomervakantie in een motie ook heeft “aanbevolen”. Ook het onderdeel waarin er onderlinge 

solidariteit is qua financiële vertaling (2% risicoreserve) vinden de adviesraden een goede zaak. 

Inzicht in hoe zich dit heeft ontwikkeld (per gemeente) zou wel beter kunnen. 

De adviesraden stellen vast dat er een hoog ambitieniveau in de Koers zit, waarbij het uiteindelijk op 

de realisatie ervan zal aankomen. De Koers schetst principes voor een toekomstige praktijk die op 

wezenlijke punten verschilt met de praktijk van nu. De grote vraag is hoe we van het nu komen tot 

dat lonkende toekomstperspectief. Alle betrokken partijen zullen op een andere manier moeten 



 

3 
 

gaan samenwerken dan ze tot nu toe gewend zijn. Dat geldt ook voor de samenwerking met mensen 

van andere beleidsterreinen als wonen, participatiewet e.d. Het zal de nodige inspanningen vergen 

voordat dat nieuwe gedrag en die nieuwe werkwijze gerealiseerd zullen zijn. Ervaringen uit het 

verleden leren ons dat een dergelijk veranderingsproces veel tijd, energie en aandacht van alle 

betrokken partijen vergt. Dat geldt vooral voor de gemeenten die in dit proces willen en moeten 

sturen, maar die ook afhankelijk zijn van de andere partijen. Immers, ook verandering van houding/ 

gedrag van de zorgorganisaties zijn van groot belang voor een succesvolle implementatie van de 

nieuwe koers. 

Wat wij echter missen in het koersdocument is hoe dat veranderingsproces aangepakt gaat worden, 

zowel vanuit de bestuurscommissie, maar ook lokaal. Zonder een stevig implementatieplan (zowel 

regionaal als vanuit gemeenten) blijft  het een vroom statement, zonder uitzicht op de noodzakelijke 

vervolgstappen, die op nogal wat punten voor wrijving kunnen gaan zorgen vergeleken met de status 

quo. Met andere woorden, laat als bestuurscommissie veel concreter zien wat de nieuwe 

verwachtingen zijn voor de diverse partijen in de jeugdhulp, hoe men deze verandering denkt te gaan 

aanpakken, en hoe de veranderingen geborgd gaan worden.  

Voor het vertrouwen in en draagvlak voor een goede aanpak van dit veranderingsproces, bij partijen 

en ook bij de adviesraden, is het nodig dat dit proces goed doordacht, aangepakt en gefaciliteerd 

wordt. Een passende monitoring van de voortgang is daarbij ook van groot belang. De toekomstige 

praktijk waarvoor de Koers de contouren schetst, is wezenlijk anders dan de praktijk van nu. Het is de 

cruciale uitdaging om de stappen heel concreet te benoemen en daarbij de instrumenten te 

ontwikkelen die alle betrokkenen in staat stellen om op afzienbare termijn wél conform het 

gedachtengoed van de nieuwe Koers  te handelen. Die stappen en instrumenten zullen in de 

jaarlijkse uitvoeringsagenda’s verder uitgewerkt  moeten worden. Wij verwachten dat in de 

uitvoeringsagenda voor 2018 al een (gefaseerd) stappenplan zal worden opgenomen. 

In de jaarlijkse uitvoeringsagenda  gaan de gemeenten dus in gezamenlijkheid uitwerken hoe in het 

volgende jaar aan dit veranderingsproces gewerkt gaat worden. Maar we verwachten ook dat de 

afzonderlijke gemeenten in lokale beleidsplannen – conform hetgeen de Jeugdwet daar over regelt – 

laten zien hoe zij daar op gemeentelijk niveau verder vorm aan gaan geven.  

De regionale uitvoeringsagenda zal mede gebaseerd worden op de informatie uit de monitoring. Nu 

het gaat om een verandering in de manier van (samen)werken, ligt het voor de hand dat ook de 

monitoring gericht moet zijn op andere data en informatie ten behoeve van de voortgangscontrole. 

Wij hebben uit het koersdocument - en uit de toelichting daarop van aanwezige wethouders en 

ambtenaren bij de bijeenkomst van 25 juli jl. - begrepen dat de huidige kaders en ambities van het 

Beleidskader jeugdhulp 2015- 2018 nog onverminderd van toepassing zijn. Wij constateren dat nu 

reeds de beleidsmonitoring niet goed aansluit op de ambities uit genoemd Beleidskader, laat staan 

dat deze toereikend is voor de monitoring van de vijf bouwstenen van de nieuwe Koers. Kort 

toegelicht: 

- de huidige monitoring is nog sterk output gericht (gerealiseerde producten en de middelen 

die hiervoor nodig zijn); 

- er is nog amper tot niets te zien van de ontwikkeling richting de maatschappelijke effecten, 

waar het Beleidskader op gericht is (zo zouden de adviesraden o.a. graag kwalitatieve en 

kwantitatieve informatie krijgen over de realisatie tot op heden van de 6 daarin 

geformuleerde doelen – de evaluatie “Van kosten naar waarde” voorzag daar bijv. amper in); 
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- er is – voor zover wij kunnen waarnemen – nog geen begin gemaakt met de klantgerichte 

monitoring (vanuit de leefwereld van de jongere en het gezin) waar het koersdocument van 

uit gaat. 

Wij willen als gezamenlijke adviesraden graag met u bezien hoe deze monitoring ‘Koers-proof’ kan 

worden gemaakt, waarbij het cliëntperspectief in onze ogen een veel prominentere rol krijgt dan 

thans het geval is. 

Datzelfde geldt ook voor zaken als de formuleringen in de arrangementen die gehanteerd worden bij 

het inkoopproces, het beter inzetten van ervaringsdeskundigheid en versterken van een werkelijk 

onafhankelijke cliëntenondersteuning. 

Het is duidelijk dat gemeenten zichzelf een grote opdracht geven met het invoeren van de nieuwe 

Koers Jeugd(hulp). Als adviesraden steunen we de ambities van de nieuwe Koers, zij het dat we op 

onderdelen daar nog wel wat opmerkingen en vragen bij hebben (zie bijlage). Het is evenwel een 

opdracht die de nodige energie gaat kosten en waarmee ook kosten van het veranderingsproces 

gemoeid zijn. De kosten van dit proces mogen volgens de adviesraden niet ten koste gaan van de 

financiële middelen die beschikbaar zijn voor de jeugdhulp. Aanvullende financiering dient daarvoor 

gevonden te worden. Dat geldt ook wanneer de huidige beschikbare middelen voor jeugdhulp 

onvoldoende zijn om de ambities van de nieuwe koers te realiseren. 
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