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Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
T.a.v. Mevrouw Mieke Hogervorst
Manager Sociale agenda & Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
Schuttersveld 9
Postbus 558
2300 AN Leiden

Leiden, 3 december 2013

Geachte mevrouw Hogervorst,

Bijgaand ontvangt u het advies van de Adviesraad WMO Leiden inzake het Regionaal
Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop 'Hart voor de jeugd'.
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog nadere informatie wensen, dan zijn wij gaarne
bereid deze te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw S. Lamberment
voorzitter

Oude Rijn 44 b/c
(071) 514 97 44

2312 HG Leiden

info@adviesraadWMOLeiden.nl
www.adviesraadwmoleiden.nl
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Betreft:

Uitgebracht

Advies inzake 'Hart voor de jeugd', regionaal beleidsplan transitie
jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop, l2 november 20 l 3
door de Adviesraad WMO Leiden d.d. 20 november 20|3

l.
Algemeen
ln de nota wordt beschrevenwelke doelen men gezamenlijkwil behalen en op welke wijze men deze
doelen wil gaan realiseren.
De Adviesraad is zeer positief over deze conceptnota en wel om de volgende redenen. ln de nota
worden belangrijke begrippen geïntroduceerd/bekrachtigdzoals bemiddeling,regionale
kwaliteitstoets, menukaart, integrale 24-uurs crisisdienst, nauwe samenwerking artsenljeugd- en
gezinsteams, terugdringen administratieve rompslomp, gemeenschappelijkeregionale visie op
verbinding passendonderwijs en transitie jeugdzorg, vaste contactpersoon vanuit jeugd- en
gezinsteam voor elke school in het primair onderwijs, aandacht voor het MBO en passendonderwijs,
desgewenst regionale sturing en opdrachtgeverschapvan samenwerkende gemeenten, het voorlopig
behouden van de relatie met de huidige grote aanbieders ter voorkoming van expertise-verlies en om
de groeiende samenwerkingniet te stagneren.
Daarom wil de Adviesraad slechts voor een paar onderwerpen uw aandacht vragen in het beleidsplan
voor de jaren 20l 5 en 20l6.
Vanzelfsprekendwil de Adviesraad betrokken worden bij de uitwerking van deze nota in 2Ol4.
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Adviezen
p. |3, 4.4 en p. 33, 8. l. Vertrouwenspersoon. Geadviseerd wordt om bij de uitwerking van
dit onderdeel de aanbevelingenuit het onderzoeksrapport van BMC in opdracht van het
transitiebureau jeugd van mei 20 l 3' mee te nemen. Het gaat met name om aandacht voor
het belangvan harmonisatie van het vertrouwenswerk èn tegelijkertijd het toewerken naar
een onafhankelijk en professioneelkader voor alle nu nog afzonderlijke sectoren.
p. 20 en 2l, 5.5.3. De Raadonderschrijft datjeugdzorgplus gericht moet zijn op terugkeer
naar de eigen omgeving en herstel van het dagelijksleven. De Raadvindt dat ook nazorg niet
vergeten mag worden.
p. 33, 8. l .d. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is volgens de Raad ook gewenst voor
vrijwilligers, indien een jeugdorganisatiedaarmee werkt.
De Raadonderschrijft hetgeen op p. 33, 8.2 wordt beschreven over de HKZ- certi?cering,
namelijk een HKZ-certi?cering hoeft niet te leiden tot betere zorg2. Kwaliteit moet namelijk
niet alleen op papier maar ook in de praktijk voor de cliënt gewaarborgd zijn.
De Raad vindt het essentieel dat in een sociaal wijkteam die expertise aanwezig is die kan
signalerendat een jeugd- en gezinsteam moet worden ingeschakeld.Daarnaast zal dit sociaal
wijkteam ook zodanig bemensd moeten zijn dat signaleringnaar de zorg voor verstandelijk
gehandicapten,mensen met een psychiatrischehandicap,dementerende ouderen e.d.
eveneens is gewaarborgd.
De Raadverwacht dat het jeugd- en gezinsteam ook een signalerendefunctie gaat vervullen
naar de sociale wijkteams met betrekking tot geconstateerde ontwikkeling/verschuiving van
hulpvragen in een bepaaldewijk (functie social administration)
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Ellenvan den Hoven, Caroline Mobach, RaimonWerkman, Een gezicht dichtbij. verkennendonderzoek naar de gewenste invulling in de
praktijk van het vertrouwenswerk binnen de toekomstige jeugdwet, Amersfoort mei 20 l 3.
2
OUÖE Rijn 44 ll/C 23l2 HG Leiden
Wouter van den Elsen, HKZ-certi?cering leidt niet tot betere zorg, Zorgvisie 27 april 20l l
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