
Advies Jeugdhulp Waalwijk 
 
 

Aan het College van B&W Waalwijk       
 

10 oktober 2017 
 
Geacht College, 
 
 
Bijgaand treft u het advies aan dat is opgesteld door de 9 adviesraden Sociaal Domein van de regio 
Hart van Brabant inzake de nieuwe Koers Jeugdhulp Hart van Brabant 2018 en verder. 
 
De SAR Waalwijk heeft aan de totstandkoming van dit advies bijgedragen en sluit zich hierbij volledig 
aan. Zij juicht het toe dat de gemeenten hun visie en beleid  op de Jeugdhulpverlening in de regio goed 
(blijven) afstemmen aangezien veel Jeugdhulpproblematiek een grotere schaal van voorzieningen nodig 
heeft dan op lokaal niveau aangeboden kan worden.  
 
In het gezamenlijk advies wordt aangegeven dat wij de visie bijzonder goed uitgewerkt vinden en 
inspirerend maar dat dit de nodige eisen stelt aan de implementatie ervan in concrete 
uitwerkingsplannen. Deze worden nog gemist en verzocht wordt om hier als adviesraden ook betrokken 
bij te blijven. 
 
Aanvullend op het gezamenlijk advies willen wij vanuit Waalwijk nog benadrukken dat wij de uitdagende 
visie over “Ondersteuning op maat” van lichte en preventieve ondersteuning ondersteunen evenals het 
uitgangspunt om zo maximaal mogelijk ouders/kinderen de keuzevrijheid te geven bij welke aanbieder 
van Jeugdhulp ze terecht willen. Wat betreft dit laatste aspect is de SAR er dan ook voorstander van 
dat het instrument van het Persoonsgebonden budget dat in de wet op de Jeugdzorg is opgenomen ook 
goed wordt ondersteund in Waalwijk. Zowel in de facilitering en monitoring/ondersteuning van 
budgethouders is de nodige verbetering aan te brengen zodat eventuele ongewenste dubbele rollen 
van zorgaanbieders bij de inkoop met een PGB worden voorkomen en het PGB instrument ook 
daadwerkelijk ingezet blijft worden voor zorg op maat en eigen regie/maximale keuzevrijheid. 
 
Wij zijn als SAR Waalwijk uiteraard ook benieuwd naar de visie vanuit het College op het nieuwe 
koersdocument in de regio. Daarnaast zijn wij in het bijzonder benieuwd naar de visie en het 
voorgestane beleid in Waalwijk op de lokale aspecten van het Jeugdbeleid zoals de toegang en het 
preventieve jeugdbeleid zoals dat in Waalwijk wordt vormgegeven. 
Wij adviseren u in uw lokale beleid voor de Jeugdzorg in te gaan op het advies van de gezamenlijke 9 
raden en ook onderstaande vragen mee te nemen in uw beleid. 
  
Wat ziet u in de toegang tot de Jeugdzorg via team Wijz veranderen als de nieuwe visie in de regio 
wordt doorgezet in 2018 en verder? Hoe gaat u de invoering en de effecten in Waalwijk monitoren? Hoe 
staat het met de wachttijden voor Jeugdzorg voor jeugdigen in Waalwijk (en hun ouders)? 
Welk startpunt is er wat dat betreft aan parameters (zorggebruik, wachttijden etc) waar we als SAR ook 
aan kunnen gaan afmeten of de gewenste effecten in de komende beleidsperiode gaan optreden?   
Kunt u in dat verband onder meer ook aangeven hoe u de innovatie-middelen (3%) gaat inzetten lokaal 
en welke prioriteiten u in de regio in dat verband nastreeft? 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. van Run-Kvist 
voorzitter 
 
 
  


