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Aan de slag met problemen in de hulp aan jeugd. 

MEER LEF GEWENST! 
 

Reactie Platform op nota Sociale Raad d.d. 28 november 2017 

Het Platform Belangenbehartiging Cliënten Jeugdzorg Regio Midden Brabant, wil de volgende punten onder 

uw aandacht brengen naar aanleiding van de nota Meer Lef Gewenst. 

Het Platform ondersteunt de vijf centrale aanbevelingen van de Sociale Raad. We benadrukken in aanvulling 

vooral de noodzaak om de krachten van mensen te benutten en niet de protocollen leidend te maken. 

We missen als Platform zeer vaak de daadkracht en het lef van de professionals, gemeente/regio en 

politiek. Lef is inderdaad een sleutelwoord. We vragen om: 

• Lef van de professionals om altijd maatwerk te leveren, lef om buiten het kader en de protocollen te 

denken. Maatwerk moet veel vaker ingezet worden, niet alleen in uitzonderlijke gevallen maar overal 

waar het geboden is. 

• Lef van de politiek en professionals om de cliënten  en ouders veel beter te informeren op een juiste 

manier over de mogelijkheden binnen de zorg en passend onderwijs. (keukentafelgesprek). 

• Lef van de Gemeente om daadwerkelijk partijen te verbinden en duidelijke handvatten te geven aan 

de zorg/onderwijs en de ondersteuning van Cliënten en Ouders. 

• Lef van de Politiek om het systeem resultaatgericht te maken en minder volgens regels en 

protocollen te werken.  

• Lef om ervaringsdeskundigheid binnen de Toegang een veel sterkere plaats te geven. 

• Lef om te investeren in goed passend onderwijs.  

Punten die specifiek de aandacht moeten krijgen en waar wij ons voor inzetten: 

Problematiek 18-/18+ 

Wat willen de jongeren en de ouders. 

➢ Start met 16 jaar met goede voorlichting en informatie over de toekomst na het 18e levensjaar (b.v. 

via internet, app) 

➢ Maak samen met jongeren en hun ouders een plan van aanpak en een taakverdeling: wat kunnen 

huidige hulpverleners/ouders doen, wat kan een jongere zelf doen, waar heeft hij/zij nog hulp bij 

nodig? 

Maak het familiegroepsplan leidend 

➢ De jongeren en hun ouders moeten terug kunnen vallen op 1 persoon die praktische ondersteuning 

kan bieden (evt. tot 27 jaar), daarna moet er een warme overdracht naar volwassenzorg zijn. 

Onze adviezen: 

• Als gemeente zorgen dat de ondersteuning die voort komt  uit het Sociaal Domein op elkaar 

aansluit(ontschotting: een loket) Daarbij staan de goede communicatie, overgang en de 

warme overdracht voorop. 
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• Als gemeente zorgdragen voor voldoende betaalbare woningen binnen 3 jaar voor alle 

jongeren: investeer in starterswoningen. 

• Als gemeente zorgen voor ‘regelruimte’ zodat per cliënt maatwerk geleverd kan worden. Zo 

voorkomen we dat de kwetsbare jongeren tussen wal en schip komen te zitten 

Ervaringsdeskundigheid 

Goede zorg berust op samenspel van jongere, ouder(s), professional(s), ervaringsdeskundige(n) en 

de Gemeente. De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid is duidelijk. Het kan leiden tot een 

snellere acceptatie van het probleem en minder schroom in het vragen van hulp denk b.v aan cultuur-

sensitiviteit. Dit heeft een grote toegevoegde waarde in de vorm van minder zorg-vermijders. 

Onze Adviezen:  

• Stimuleer samenwerking met de informele zorg. 

• Zet ervaringsdeskundige(n)in de wijkteams/toegang. 

• Zet in op ervaringsdeskundigheid met middelen, ondersteuning en beleid. 

 

Passend onderwijs/jeugdzorg 

Investeer in goed Passend Onderwijs. Verbeter de aansluiting tussen de jeugdzorg en Passend Onderwijs.  

Ouders en jongeren weten heel goed wat er nodig is.  

Ons advies:  

De Remedial Teacher is veelal wegbezuinigd in het onderwijs, Deze moet terug in het onderwijs. 

Er is nu sprake van kansenongelijkheid: binnen Plein SVW013. Immers: Remedial Teaching is op veel 

basisscholen niet meer voor handen; ouders die het zich financieel kunnen veroorloven kunnen met hun kind 

naar particuliere Remedial Teaching gaan; wat heeft echter de groep die het financieel minder heeft, voor 

mogelijkheden? Financiering gaat nu vaak naar b.v. te grote klassen ; 

Zorg dat ouders en kinderen dezelfde mogelijkheden hebben binnen de wijk, stad / regio 

De decentralisatie heeft ervoor gezorgd dat iedere regio zijn eigen plannen oplossingen (moest) maken, dat 

zorgt ook voor schrijnende situaties. In deze stad / dit dorp kan je kind wel op deze hulp rekenen, woon je bv 

net 10 km verder dan gelden voor dezelfde ouders/kind/situatie andere maatregelen. Dit maakt het voor 

gezinnen niet helder en zorgt voor ongelijkheid binnen een provincie, maar zeker op landelijke schaal. Welk 

advies kan men ouders/kind dan bieden? 

Ons advies: gemeenten ga met elkaar in contact en regel de verschillen: Laat het gezin niet de dupe 

worden van deze decentralisatie. 

Ons advies: zorg voor goede communicatie naar ouders en jongeren:  app / folders / website  

Ons advies: Zorg dat de kwaliteitscyclus binnen het onderwijs wordt vorm gegeven. Doen ze de 

goede dingen in het onderwijs? Met de juiste mensen? Worden ze vastgelegd? 

Tot slot: Zorg voor meer handen in de klas, bv zet onderwijsassistenten in. 

 

 

 


