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Inleiding  
In de regionale bestuursrapportage zijn gegevens opgenomen op het gebied van jeugdhulp voor de 
regio Hart van Brabant. Deze worden cijfermatig geduid. Een aantal van deze gegevens roepen 
beleidsinhoudelijke vragen op, of hebben een nadere duiding nodig. Daarvoor is deze oplegger. 

 
Wat valt op? 
In de Bestuursrapportage is te zien dat het aantal jongeren in zorg in onze regio ook in 2019 stijgt. 
Deze trend zien we ook landelijk. Zoals andere jaren, is het aantal kinderen en jongeren met een 
verwijzing in januari lager dan in het kwartaal daarvoor. Wel zien we een stijging van het aantal 
cliënten in januari 2019. Deze stijging is echter minder hoog dat de stijging tussen 2018 en 2019.  
 
Zoals eerder gezegd, volgen we als regio het landelijke beeld, met een toename van het aantal 
kinderen dat Zorg in Natura ontvangt. De grootste stijgingen zien we in Goirle, Loon op Zand en 
Oisterwijk. In de gemeente Gilze-Rijen zien we juist voor het tweede kwartaal op rij een daling. We 
leggen de cijfers van de verschillende gemeenten de komende tijd naast elkaar en bekijken waar we 
van elkaar kunnen leren.  
 
Trend verwijzers 
De stijging van verwijzers buiten de gemeentelijke toegang is ook dit kwartaal zichtbaar. Zo zien we 
een stijging van het aantal jeugdigen dat wordt verwezen via de medisch specialist. Doorgaans 
betreffen dit verwijzingen naar ADHD+. Hierover is verdiepend onderzoek gedaan naar de cijfers en 
hierover wordt een vervolggesprek gevoerd met het grootste ziekenhuis op dit vlak in onze regio.  
 
In de regio hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt om het aantal beschikkingen met een 
onbekende verwijzer te verminderen. Dat is gelukt: waren dat er in januari 2018 nog 419, in het 
derde kwartaal van 2019 waren dat er nog maar 35. In het laatste kwartaal zien we een lichte stijging 
naar 59 beschikkingen waarbij de verwijzer onbekend is. Dit gaat om een stijging bij een paar 
gemeenten in de regio. We houden in de gaten of deze stijging eenmalig is, of dat deze zich doorzet 
in het volgende kwartaal. Daarnaast is de vraag gesteld in de gemeenten waar dit gebeurt, welke 
oorzaken zij zien.  
 
Andere trends en ontwikkelingen 
Als we kijken naar de zorgvormen, waar we een stijging van het aantal cliënten zien, dan gaat dat 
voornamelijk om de ADHD+ vorm. Dit is gelijk aan de beweging die we in het tweede kwartaal 
hebben gezien. Daarnaast zien we een daling bij intensiteit B en een toename bij intensiteit C. We 
kijken op dit moment in welke zorgvormen deze verschuiving voornamelijk plaatsvindt. 
 
In het tweede en derde kwartaal zagen we een toename van het beroep op het product Dagcentrum 
Vroegtijdige Interventie (DVI). Dit komt omdat sinds dit jaar de definitie van dit product is uitgebreid. 
De producten vielen voorheen onder 'product oude domeinen', waar we dan ook een daling zien. 
Inmiddels zien we dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van DVI stabiliseert. 
 
Over geheel 2019 zien we dus een toename van het aantal cliënten in onze regio. Wel zien we, dat 
de beschikte waarde ieder kwartaal in alle negen gemeenten lager is.    
 
Achterliggende ontwikkelingen 
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Als we specifiek naar 2019 kijken, dan zien we dat de oude producten nu vrijwel allemaal zijn 
afgerond. Dat betekent dat de beschikkingen voor kinderen en jongeren in deze zorgvormen aflopen. 
De stijging van de nieuwe arrangementen zie je hiermee gelijk opgaan. Dit jaar kunnen we dus voor 
het eerst de ontwikkeling in de nieuwe arrangementen volgen.  

 
Ontwikkeling van de Bestuursrapportage 
De Bestuursrapportage is constant in ontwikkeling. Tijdens de heisessie is dan ook afgesproken, om 
hiermee door te gaan. Wijzigingen die zijn aangebracht in het vorige kwartaal zijn doorgezet, te 
weten: 

- een samenvatting, die lokaal gebruikt kan worden om de gemeenteraad te informeren; 
- om wat meer financieel inzicht te bieden, zijn er een aantal onderdelen toegevoegd. Zo is de 

beschikte waarde per verwijzer en per gemeente toegevoegd. Ook is de gemiddelde 
beschikte waarde bij de verschillende producten toegevoegd. Dit geeft wat meer beeld bij de 
invloed van stijgingen en dalingen van cliëntenaantallen bij de verschillende producten. 

 
Dit keer is daar voor het financiële beeld ook de beschikte waarde per gemeente, per kwartaal aan 
toegevoegd. Ook vindt u in de bijlage een verklarende woordenlijst, waardoor duidelijk is welke 
begrippen worden gebruikt en wat er onder deze begrippen wordt verstaan. Op deze manier hopen 
we mogelijke spraakverwarring te voorkomen.  
 
Ook voor de volgende Bestuursrapportage kijken we weer naar een inhoudelijke verbeterslag. Zo 
menen we iedere keer weer verbeterstappen te kunnen zetten in onze monitoring. Hierbij ligt voor 
nu de focus op het beter betrekken van beleid bij de cijfers, om zo meer duiding te kunnen geven aan 
de cijfermatige informatie die voorligt. Op de langere termijn is het streven dat op basis van de 
ontwikkeling rondom business intelligence meer data beschikbaar komt. 

 


