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Bijeenkomst

Thema avond Jeugdzorg

Wethouder Van Groenendaal leidt de avond kort in.
In Midden-Brabant zijn we o.a. de slag gegaan met de uitgangspunten te concretiseren in een functioneel
ontwerp, hierin komen concretere richtlijnen te staan hoe we de jeugdhulp gaan inrichten. Belangrijk is
natuurlijk dat het met onze kinderen, jongeren en de ouders goed gaat in Goirle, dat wij als gemeente het goed
voor hen organiseren, doen wat nodig is.
Nog altijd gaat het met 85% van de kinderen en jongeren redelijk goed tot zeer goed. Deze hebben geen of
nauwelijks hulp nodig. Van de overige 15 % kan 10% in Goirle geholpen worden. Voor de laatste 5 % is
specialistische zorg op maat nodig. Dat kunnen we als gemeente Goirle niet alleen organiseren.
Naast deze grote groep van kinderen, jongeren en ouders zijn er die grotere problemen hebben, bij ofwel het kind
ofwel bij de ouders en in de opvoeding. Samenwerken met de andere gemeenten is belangrijk en de komende tijd
zullen de wethouders verder uitwerken hoe deze samenwerking er verder uit gaat zien en welke gezamenlijke
afspraken wenselijk zijn.
We zijn momenteel bezig met het opstellen van een lokale visie op Jeugdhulp.
Tijdens de thema-avond is een inleiding over de ontwikkelingen rond de Jeugdzorg verzorgd door José Vianen
van K2. Haar bijdrage is als bijlage bij het verslag gevoegd en te lezen op
http://bestuur.goirle.nl/Vergaderingen/thema-avond/2013/18-februari/19:30
Zij verwijst onder andere naar de initiatieven van burgerkracht die worden verzameld op www.krachtinnl.nl.
Veel informatie is ook te vinden op de website www.voordejeugd.nl
In het panel zitten:
Kees Swanen (vestigingsdirecteur Bureau Jeugdzorg), Susanne Willemen (maatschappelijk werker, CJG), Anita
Lemmers (jongerenwerker Mainframe) en een cliënt van de jeugdzorg.
Susanne Willemen geeft aan dat er winst is te halen uit de samenwerking. Bevorderd moet worden dat er
signalen worden opgevangen (ook in het onderwijs) en dat er met die signalen iets wordt gedaan. Op dit gebied
valt er veel winst te behalen en is er momenteel veel in ontwikkeling. Het is van belang dat scholen en
gemeenten met elkaar gaan samenwerken.
Extra aandacht moet er zijn voor de overdrachtsmomenten tussen consultatiebureau, basisschool en middelbare
school. De bestaande netwerken moeten beter benut worden.
De kracht van Goirle is dat men elkaar in onze gemeente snel kan vinden. Daar kan het CJG heel belangrijk in
zijn. Het CJG moet daarvoor breder worden getrokken.
Geconstateerd wordt dat bij 18+ het werk doorgaat, naar de verlengde jeugdzorg en de volwassenenzorg.
Kees Swanen geeft aan dat het Bureau Jeugdzorg naast de jeugdzorg voor gemeenten ook te maken heeft met
justitiële aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Hij geeft aan dat er een schijnbare tegenspraak zit tussen meer transparantie en minder bureaucratie.
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Maar de transitie van de jeugdzorg geeft veel kansen om het nu anders te doen en om te snoeien in de regels die
er o.a. door incidentenwetgeving de afgelopen tijd zijn gegroeid. Doel moet onder andere een kortere
indicatiestelling zijn. Er moet meer gebouwd en vertrouwd worden de professionaliteit van en tussen
organisaties. Daarbij is het ook belangrijk te weten wat een ander beter kan. Een valkuil is daarbij dat
organisaties erg vanuit het eigen belang redeneren. Het belang van de cliënt moet leidend zijn.
De voorzitter concludeert dat er al veel gebeurt. De vraag is hoe wij nu verder gaan.
Geconstateerd wordt dat de aanwezige raads- en commissieleden de vraag stellen hoe de raad en commissie
meer direct betrokken kunnen zijn bij dit proces. In de commissie Welzijn op 19 februari wordt hierop
teruggekomen.
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