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Bovenregionaal (5 regio’s in Zuid Holland) is de afgelopen periode door de regio’s een
jeugdhulpaanbieders gewerkt aan een sturingsvisie op de gesloten jeugdhulp. Aanleiding daarvoor is
de wens tot een geleide sanering en omzetting naar andere vormen van jeugdhulp. Bovenregionale
samenwerking is daarin noodzakelijk gezien de relatieve beperkte omvang van de capaciteit, maar
wel de zeer hoge kosten van deze plaatsen.

Het bestuurlijk overleg Jeugd H10 heeft op 24 november 2016 kennis genomen van het
visiedocument ‘Inrichting Zorglandschap Jeugdzorgplus Zuidwest’.
Het bestuurlijk overleg Jeugd H10 waardeert en kan instemmen met de hoofdlijnen van dit
document als ontwikkelrichting. Daarbij worden nog een aantal opmerkingen meegeven:
 wij bevestigen te hechten aan een open klimaat, juist omdat een kind daar later ook in moet
leren leven; in de notitie wordt gemist dat het beoogde open klimaat juist alles te maken met het
perspectief van de jongere (en geen doel op zich is)
 onder ‘onze ambitie’ worden de transformatiedoelen uit de Jeugdwet aangehaald; het verdient
aanbeveling deze meer in relatie tot de ambitie meer expliciet te maken
 bij de verdere uitwerking dient meer aandacht te worden besteed aan cijfermatige
onderbouwing van de ambities en beoogde (maatschappelijke) effecten
 op pagina 2, 2e alinea staat dat ‘In ultieme zin de jeugdhulpaanbieders preventief zouden willen
werken…….’. Deze zin vraagt wat meer context, bijvoorbeeld dat de primaire taak is kinderen
met complexe problematiek deskundig en integraal te helpen, maar dat het wenselijk de daarbij
toegepaste expertise ook vaker in het lokale domein in te zetten; behoud van specifieke
expertise is daarvoor een vereiste
 de uitleg over de gerealiseerde en te realiseren reductie is complex
 inzet van capaciteit van ‘Het Anker’ is voor Haaglanden voor de langere termijn geen
vanzelfsprekendheid
 De regio Haaglanden ziet het ingezette beleid niet primair als bezuiniging, maar als transformatie
naar betere zorg.
28-11-2016
Namens de Regio Haaglanden,
Arie Opstelten, voorzitter Programmateam Jeugd Haaglanden
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