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Geacht College,
Aan onze Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen (ASDV) is verzocht om een
advies te geven naar aanleiding van het door de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam (MVS) opgestelde Koersdocument.
De ASDV heeft met belangstelling kennisgenomen van de inhoud van het
Koersdocument. De ASDV beschouwt dit beleidsstuk als een visie op een
adequate jeugdhulp tegen beter beheersbare kosten.
Het Koersdocument beschrijft een andere kijk op jeugdhulp. De kern van het
jeugdmodel is dat men als netwerk van professionals en vrijwilligers vanuit het
belang van het kind en het gezin wil handelen. Dit betekent dat er een
gezamenlijke werkwijze door de schotten van organisaties heen zal worden
ontwikkeld. De ASDV begrijpt dat het Koersdocument nog vele open einden
heeft, die gaandeweg het proces, zullen moeten worden gesloten. Toch geeft
dit Koersdocument concrete bouwstenen om een transformatie te realiseren.

1

Alvorens inhoudelijk te adviseren volgt hier een kort redactioneel advies.
Opgemerkt wordt allereerst dat het document vlot is geschreven. Maar een
bezwaar is de lengte van het rapport. Niet-ingewijde lezers zullen daardoor al
gauw de aandacht verliezen en de rode draad kwijtraken.
Ten tweede adviseert de ASDV om bij de implementatie in het rapport een
stroomdiagram op te nemen ter verduidelijking van de routes die afgelegd
moeten worden.
Als derde punt wordt aangeraden om een afkortingenlijst bij het document te
voegen. Dit is noodzakelijk om de niet-ingewijde lezers bij de les te houden.
Omschrijf ook wie de ‘stakeholders’ zijn; wie of wat is Rebel?
Ondanks het feit dat aan onze raad geen advies is gevraagd, kan de ASDV zich
vinden in het voorgenomen besluit dat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam hebben genomen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR ) en een eigen gezamenlijke, goed
doordachte regeling op te stellen.
De ASDV verwacht dat de drie gemeenten slagvaardiger kunnen optreden dan
in een groter verband mogelijk is. Bij een kwetsbare groep, zoals jeugd,
behoort immers snel en flexibel gehandeld te kunnen worden.
De leidende principes kunnen ons inziens worden onderschreven.
Voor de leesbaarheid van ons advies, zal de ASDV aan de hand van de
bouwstenen haar adviezen kort toelichten:
Bouwsteen 1. Zo gewoon mogelijk opgroeien
De ASDV vindt ook dat ieder kind een vertrouwenspersoon zou moeten hebben.
Deze vertrouwenspersoon moet er wel voor waken om geen rivaal van de
ouder(s) te worden. De vertrouwenspersoon mag evenmin contactpersoon
voor organisaties worden. “Je vertelt alles door” moet vermeden worden.
Beter is om – indien nodig – een casemanager aan te stellen.
Ook dient bij het nemen van beslissingen ten behoeve van het kind, de rechten
van het kind (in de leeftijdsgroepen van 12-16 en ouder dan 16 jaar) te worden
gerespecteerd.
Voor wat betreft de botsing tussen de AVG-regels en informatieverstrekking
tussen hulpverleners, wordt geadviseerd om zo veel mogelijk de ouders (en het
kind) bij de begeleiding te betrekken. Door toestemming te vragen (en dit ook
schriftelijk vast te leggen) kan de benodigde informatie worden gedeeld.
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Bouwsteen 2. Onderwijs
Het is juist dat op scholen de opvoedkundige en psychische problematiek kan
worden gesignaleerd. Kennis daarover dient opgedaan te worden via de Pabo.
Niet vergeten moet worden dat de wil bij docenten om problemen van
leerlingen te signaleren er wel is, maar dat vaak tijd en menskracht ontbreken.
Docenten zijn er om les te geven. Het is om die reden dat ondersteuning en
coaching door een kern- en/of plusteam noodzakelijk is.
Bouwsteen 3. Wijkteams
De ASDV is het eens met de genoemde onderdelen van bouwsteen 3.
Prijzenswaardig is het initiatief om de doelgroep uit te breiden tot 23 jaar.
Niet iedereen is volwassen op de 18de verjaardag.
Het ontwikkelen van een denktank om te komen tot creatieve oplossingen is
zeer de moeite waard.
De ASDV kan zich vinden in de opdracht aan het wijkteam 2022. Wij maken
ons wel zorgen over de uitvoering van deze opdracht. Er is veel werk aan de
winkel om het organisatorisch goed uit te voeren.
Bouwsteen 4. Verbinding met de huisartsenpraktijken.
De ASDV vindt het belangrijk dat aansluiting wordt gezocht met de huisarts.
Zowel uit preventief als de-escalerend oogpunt. Huisartsen zijn druk met het
oplossen van medische problemen. De aanwezigheid van een
praktijkondersteuner (jeugd) (POH) is in iedere praktijk noodzakelijk. Een
aanvullende HBO-JGZ-GGZ-opleiding is een vereiste Er ontstaan dan korte
lijnen tussen somatiek en psyche. De POH heeft een eigen beroepsgeheim en
hoeft geen probleem te vormen voor gerichte informatie-uitwisseling.

Bouwsteen 5. Ambulant specialistisch team
De ASDV juicht het instellen van een Plusteam toe! Met een dergelijk team kan
snel worden geschakeld. De ASDV adviseert de aanwezigheid van een
kinderarts om eventuele onderliggende somatische problematiek te signaleren.
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Bouwsteen 6. Gespecialiseerde jeugdhulp op MVS-niveau
De ASDV staat achter de integrale opdracht die de MVS-gemeenten nastreven.
De ASDV benadrukt dat, na uittreding uit de GRJR, de samenwerking goed
moet blijven verlopen. Dit ook in verband met specifieke vormen van jeugdhulp.
De ASDV adviseert te waarborgen dat toegezegde zorg verleend zal worden
(ook al is er geen budget meer).
De ASDV onderschrijft de aandachtspunten bij de integrale opdracht. Er moet
nog veel uitgewerkt worden.
Hieronder volgen enkele opmerkingen c.q. adviezen, die niet specifiek in een
bouwsteen passen:
• De ASDV vindt het zeer belangrijk dat organisaties hun medewerkers in
de gelegenheid stellen om ‘bottom up’ te werken.
• Vlaardingen kent een goed functionerend buurtnetwerk (Babberspolder)
Hoe zit dit in andere wijken? Geadviseerd wordt om gebruik te maken
van de ervaring in de Babberspolder (best practice).
• Wat betreft het vroegtijdig detecteren van risicofactoren beveelt de
ASDV aan om aan te sluiten bij het project ‘Kansrijke Start’.
• De ASDV adviseert te overwegen om een kinderadviesraad in te stellen.
• Wat de ASDV mist in het Koersdocument is de vraag waar men heen kan
met klachten over niet-functionerende zorg. Heeft de onafhankelijke
cliënt-ondersteuner (OCO) hier een rol? Ons advies is om een
klachtenprocedure voor te bereiden en in te lassen in het rapport.
• Wat betreft het maatschappelijk en financieel rendement onthoudt de
ASDV zich van het geven van een advies. Deze materie vereist een
specialistische inkijk in de inkoopprocessen en is ons onvoldoende
duidelijk.
• Tot slot geeft de ASDV het dringende advies om een evaluatiemoment
op te nemen in het Koersdocument. Een evaluatie door een
onafhankelijk orgaan mag niet ontbreken.
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Conclusie:
De ASDV vindt het Koersdocument een goed doordacht en met zorg opgesteld
rapport. Er is veel waardering voor de tijd en de energie, die zichtbaar in de
totstandkoming van het document is gestoken.
Er blijkt een grote betrokkenheid uit. De ASDV wenst u allen veel wijsheid toe
bij de uitvoering van deze visie en zien de implementatie ervan met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

J. v.d. Pol
Voorzitter ASDV
Voor deze,

Donna M.C. Brekelmans
Secretaris ASDV
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