
Beste raadsleden, 

 

Mijn naam is Toos Colsters, vice voorzitter van de cliëntenraad van Kompaan en de Bocht.  

 

Wij zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de transitie, hebben o.a. de ronde tafel 
gesprekken bijgewoond, hebben gesprekken gevoerd met Fimke Zwerink, Rob Ashman en 
verschillende gemeenten. We hebben ons tijdens een aantal vergaderingen verdiept in het 
Raadsvoorstel Functioneel ontwerp transitie jeugdzorg Midden Brabant, dat zo neem ik aan, ten 
grondslag heeft gelegen aan uw plannen met betrekking tot de transitie van de Jeugdzorg, in de 
Perspectiefnota 2014. 

Naar aanleiding van al deze gesprekken hebben wij een reactie op het Raadsvoorstel Functioneel 
Ontwerp Transitie Jeugdzorg Midden Brabant en een aantal vragen om hier tijdens deze vergadering 
voor te leggen. Ik begin met het voorlezen van onze reactie op het Raadsvoorstel. 

Wij ons zorgen dat als de gemeente een deel van haar oude taken blijft uitoefenen, en dan met name 
de vroegtijdige signalering zonder expliciete deskundigheid aan de voorkant,dat het daar mis blijft 
gaan zoals het altijd al mis is gegaan. Je moet nu al een ware Sherlock Holmes zijn om je weg te 
kunnen vinden binnen allerlei organisaties. Als je de organisaties of hulpverleners al weet te vinden! 
Daarnaast luisteren hulpverleners over het algemeen heel slecht. Je krijgt het idee dat je een heel 
grote mond moet hebben of met de vuist op tafel moet slaan om de nodige hulp of zorg te krijgen. 
Zelfs als een ouder aangeeft dat er iets mis is, dan nog wordt je niet gezien, geholpen, gehoord en 
laat staan doorverwezen. Als het daar al fout loopt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. 

 

Wat wij ook zeer spijtig vinden, is dat je geluk moet hebben straks dat je in een voor jouw kind 
geschikte regio woont. Dat er verschil komt in uitvoering binnen de diverse gemeenten. Wij zijn 
van mening dat je overal, ongeacht waar je woont, dezelfde zorg zou moeten kunnen krijgen en 
zoals wij  het nu lezen, gaat het daar niet naartoe. Wij zijn dus voorstander van een eenduidig beleid 
wat geldt voor elke gemeente. Als dat landelijk/provinciaal niet mogelijk is dan op zijn minst in 
deze regio Midden-Brabant. Is er voor hulpvragers een elektronisch hulpdossier? (vergelijkbaar met 
het elektronisch patiëntendossier). Dit kan ook een besparing opleveren en de hulpvrager hoeft niet 
steeds tegen vreemde voor de zoveelste keer zijn/haar verhaal te doen. 

 

Daarnaast vinden wij het paradepaardje van de gemeente, het “eigen-kracht” verhaal veel te sterk 
aanwezig. Een hulpvrager komt pas voor hulp als zijn “eigen-kracht” op is. 

Zoals het nu ook is, moet je heel veel zelf maar zien uit te zoeken en oplossen. Dat gaat lang niet 
altijd goed. De gemeente ‘ziet’ die dingen niet. Die zit veel te ver van de thuissituatie vandaan. Voor 
heel veel problemen, beperkingen etc. zijn deskundigen nodig. Je kunt een kind of gezin wat een 
‘probleem’ heeft wat niet binnen de vooraf aangegeven lijntjes valt of niet in ‘het boekje’ staat, niet 
zomaar aan hun lot overlaten en zeggen: laat de buurvrouw het maar oplossen, want jouw of jullie 
verhaal staat niet in ons lijstje. Met het accent op “eigen kracht”, en de inrichting met een 'frontline' 
zonder specialisten maken wij ons daar zorgen over. Daar gaat het echter wel naartoe en daar maken 
wij ons ontzettend veel zorgen over.  

Ons advies is: Luisteren, maar dan ook echt luisteren naar de hulpvrager! Niet twijfelen aan de 
intuïtie van de ouders. Het is namelijk voor een ouder al moeilijk genoeg om de drempel over te 
gaan om hulp te gaan vragen. Het voelt als falen. 

 

Wij begrijpen met het oog op de bezuinigingen dat er meer van de mensen zelf wordt gevraagd,  



maar dat neemt niet weg dat er professionele hulp te allen tijde ingeschakeld moet kunnen worden 
anders bestaat er de kans dat er meer kinderen komen die een groot risico lopen. Tijdig hulp bieden 
waar nodig is zeer van belang. Met een kort traject op het juiste moment kan vaak veel bereikt 
worden, terwijl anders de kans er ligt op jarenlange hulpverlening met verschillende trajecten die 
achteraf gezien voorkomen hadden kunnen worden. Dit zou sowieso al een flinke besparing op 
kunnen leveren, misschien wel meer dan die 15% die nu door het rijk gekort wordt. 

 

Hoe gaat de gemeente om met de verantwoording van de hulpverlening naar de gemeente en 
levert dit niet nog meer bureaucratie op? Te denken valt hier aan de gemaakte uren, maar ook 
de kwaliteit van de zorg die in de gaten gehouden moet worden. 

 

Wat als de hulpvrager een andere hulpverlener prefereert dan die, die door de gemeente 
gecontracteerd is? Een oplossing hier zou kunnen zijn, dat de gemeente dan hetzelfde 
bijdraagt wat ze kwijt zouden zijn bij de gecontracteerde hulpverlener en de ouders dan de 
rest zelf moeten bijdragen. 

Wat de burgerparticipatie betreft, vermeld het ontwerp, dat een regionaal communicatieplan 
ondersteunend zou zijn, om per afzonderlijke gemeente, de burgers te betrekken bij 
beleidsbeslissingen. Onze vraag is of dit regionaal communicatieplan al voorhanden is? 

 

Op welke manier denkt u de inzet vande Raad voor de Kinderbescherming te verbinden met 
hulpverlening in het vrijwillige kader? Zou er niet beter bekeken moetenworden naar 'niet-
vrijblijvende' hulpverlening (dwang). Zodat hulpverlening in een gedwongen kader 
(kinderbeschermingsmaatregel/dwang) echt de laatste optie is? 

 

In het besluit staat vermeld dat jeugdreclassering, jeugdbescherming en AMK integreren 
binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Het gevolg zou kunnen zijn dat dader en slachtoffer 
elkaar op dit adres tegen kunnen komen. Worden delinquenten niet apart behandeld? 

 

Hebben wij als cliëntenraad ook hier instemmingsrecht of stemrecht?  

 

Om onze vragen en opmerkingen te verduidelijken, zijn wij altijd bereid deze toe te lichten. U kunt 
hiervoor met ons contact opnemen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

Toos Colsters 

Vice voorzitter Cliëntenraad Kompaan en de Bocht 

E-mailadres: toos.toos@home.nl 


