
Aan: Wethouder dhr. L.J. Franzen 

Datum: 11-06-2019 

Status: Advies op eigen initiatief 

 
Onderwerp: Signalen rondom jeugdzorg. 
 
Geachte heer Franzen, 
 
Wij ontvangen uit de samenleving signalen op het terrein van Jeugd en opvoeding, die reden geven 
tot zorg. 
 
Het zijn de volgende signalen: 

 De wijkteams ondervinden een hoge en complexe caseload. Hoewel de teams gericht zijn op 
maatwerk, kunnen zij dit door de enorme druk niet altijd waarmaken.  
Cliënten worden niet voldoende gehoord en kunnen niet goed doorstromen. Er wordt 
daardoor gewerkt met middelen, die slechts dienen als pleister op de wond. 
Het gevolg zal zijn dat op langere termijn meer specialistische hulp nodig zal blijken te zijn. 

 Er zijn wachtlijsten ontstaan bij de wijkteams en de GGZ. 

 De samenwerking met de huisartsen is onvoldoende gefaciliteerd; hierdoor is samenwerking 
en afstemming ontoereikend. 

 Vroegtijdige signalering en preventieve zorg door o.a. ondersteuning van het netwerk, 
(sport)verenigingen, kerken en scholen is op dit moment moeilijk te realiseren. 

 Er is sprake van een personeelstekort. Bovendien worden regelmatig externe werkers 
ingehuurd, die na kortere of langere tijd weer vertrekken. Hierdoor treedt verlies op van 
professionele kennis en ervaring. Continuïteit in de hulpverlening loopt gevaar. Uiteindelijk 
zal dit de kosten van de jeugdzorg op termijn alleen maar verhogen.  

 Cliënten belanden door de bovenstaande punten soms tussen wal en schip. 

 Evaluatie van het Meerjarig Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018 is niet uitgevoerd. Daardoor 
is bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt of de wijk- en beleidsteams voldoende zijn toegerust 
voor hun zware taak. Ook noodzakelijke verbeteringen komen zo niet (tijdig) aan het licht. 

 Inmiddels is de ‘transformatiefase’ ingegaan. Dit vereist o.a. een (cultuur)omslag bij de 
burgers, de (organisatie van de) hulpverlening en de (organisatie van de) overheid. Een plan 
van aanpak is ons niet bekend. 

 
Naar aanleiding hiervan willen wij u het volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van bovenstaande signalen en kunt u hier iets aan doen? 
2. Komt er op korte termijn een evaluatie van beleid en uitvoering? 
3. Komt er een plan van aanpak voor de transformatiefase? 
4. Welke initiatieven kunt u ontplooien om bovengenoemde knelpunten op te lossen? 

 
 
Wij willen deze brief graag nader toelichten in een gesprek. 
 
Graag ontvangen wij uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maatschappelijk Burger Platform Ridderkerk  
W.H. Blok (voorzitter Maatschappelijk Burger Platform Ridderkerk). 


