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Inleiding
De reformatorische samenwerkingsverbanden in het Primair en Voortgezet Onderwijs
(Berséba en RefSVO), het Hoornbeeck College, Driestar educatief, de SGP, kerken en de
Samenwerking Christelijke Jeugdhulp, organiseerden 16 september 2016 de conferentie
Passend Verbinden II. Tijdens deze conferentie zijn de deelnemers op de hoogte gebracht
van de actuele ontwikkelingen op het gebied van afstemming en samenwerking tussen
onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Tevens zijn er good practices uit de praktijk gedeeld en is
er op regionaal niveau de mogelijkheid geboden met elkaar de verbinding tussen politiek,
jeugdhulp, kerken en scholen te zoeken of te versterken. De stuurgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties heeft de conferentie geëvalueerd
en de ontvangen signalen geanalyseerd. Op basis hiervan is een onderzoek uitgevoerd onder
de groepen scholen, zorgaanbieders, kerken en de overheden. In dit rapport presenteren we
de resultaten en aanbevelingen.
Voor het afnemen van deze enquête is gebruikt gemaakt van de tool ROC-spiegel.
Kwaliteitszorgmedewerker Annerieke van Nifterik van het Hoornbeeck College bedanken wij
voor haar inzet om de enquête in te klokken. Bij het opstellen van de handreikingen dachten
Peter Boudewijn (raadslid namens de SGP-ChristenUnie), Leo Platschorre (secretaris raad
van bestuur gehandicaptenzorginstelling) en Martine Kamphuis (voormalig manager
thuiszorg) mee.
Hendrik-Ido-Ambacht, februari 2017
Jeroen van der Laan
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1. Aanleiding
Na jaren van voorbereiding zijn per 1 januari 2015 de decentralisaties binnen het sociale
domein ingevoerd. Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk
en inkomen (Participatiewet) en de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zonder twijfel is
het uitvoeren van de jeugdzorg de omvangrijkste operatie. Gemeenten moeten nu uitvoering
geven aan onder andere jeugdbescherming en -reclassering en zijn verantwoordelijk voor de
geestelijke gezondheidszorg van jongeren. De jaren voor de invoering hiervan is intensief en
langdurig gedebatteerd over juistheid en wenselijkheid van deze wetswijziging. Daarbij is ook
vaak de keuzevrijheid voor de zorgontvanger aan bod gekomen. Binnen de reformatorische
achterban, op scholen en bij zorgaanbieders worden regelmatig signalen ontvangen over de
toegankelijkheid van de identiteitsgebonden jeugdzorg. Dit onderzoek tracht deze signalen te
kwantificeren, laat zien wat de opbrengsten van de decentralisaties zijn en geeft
aanbevelingen voor een optimalisatie van de huidige praktijk.

2. Opbouw populatie
De enquête is door een kleine 200 respondenten ingevuld. Daarvan was zo’n 20%
zorgaanbieder, 30% bestuurder (wethouder of raadslid), 40% onderwijsmedewerker en 10%
predikant, ouderling of diaken. De populatie kwam (vanzelfsprekend) alleen uit de Biblebelt en
wel uit de provincies: Flevoland, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.
Het opleidingsniveau van deze groep was voornamelijk HBO en WO.

3. Uitvoering
De schriftelijke enquête is naar de achterban van de deelnemende organisaties verstuurd.
Daarnaast zijn met enkele organisaties kwalitieve interviews afgenomen. Vervolgens is met
behulp van het statistische onderzoeksprogramma SPSS de data geanalyseerd. De
gepresenteerde percentages zijn in de tekst (om de leesbaarheid te vergoten) afgerond.
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4. Verslag
Dit verslag zal de opbouw van de enquête volgen. Allereerst bespreken we het onderdeel
‘organisatie jeugdhulp’. Voor de leesbaarheid zijn de stellingen onderstreept.

4.1 Deel I: organisatie
Uit dit onderzoek blijkt dat van de respondenten een ruime meerderheid van 82% de zorg in
hun regio goed georganiseerd vindt. Wel blijkt dat zorgaanbieders hier veel kritischer over zijn
dan bestuurders of onderwijsmedewerkers. Bij de zorgaanbieders is de helft tevreden en de
helft ontevreden over de organisatie in hun regio. Regionaal zijn er geen verschillen
waarneembaar. Ook geeft een grote meerderheid (78%) aan het lokale wijkteam te zien als
een winst. Ook bij deze stelling is duidelijk dat de politiek, het onderwijs en de kerk het
wijkteam als een aanwinst zien, maar dat de zorgaanbieders dit niet vinden. Daar geeft
namelijk de helft aan het niet te zien als een goede verandering. Over de stelling: ‘Ouders
worden door de decentralisatie van het spreekwoordelijke ‘kastje naar de muur’ gestuurd, is
minder eenduidigheid. Een minderheid (40%) is het daarmee eens. De verschillende groepen
staan hier duidelijk anders in. De zorgaanbieders nemen opnieuw een andere stelling in. 80%
van deze groep is het hiermee eens terwijl bij de groep gemeentebestuurders vrijwel niemand
het hier mee eens is. Een meerderheid (63%) van de respondenten maakt zich zorgen over de
zorgcontinuïteit. Opnieuw blijkt een tweedeling. Vrijwel iedere zorgaanbieder maakt zich grote
zorgen, terwijl de bestuurders (76%) zich dat niet maken. Daarbij speelt wel vanuit welk
referentiekader de zorgorganisaties spreken en in welke mate je als gemeenten,
zorgaanbieders te maken hebt met de bezuinigingsmaatregelen (VWS) en de doorwerking
van gemaakte keuzen door de gemeentelijke overheid.

4.1.2 Samenwerking
Samenwerking binnen de jeugdzorg is belangrijk. Dit zal iedereen onderschrijven. Maar
werken de Rijksoverheid en de gemeenten (indien nodig) voldoende met elkaar samen om
problemen bij de uitvoering van Jeugdzorg op te lossen? Een kleine minderheid (45%) van
alle ondervraagden zegt hier ‘ja’ op. Opnieuw blijkt een groot verschil. De zorgaanbieders zijn
het hier niet mee eens, terwijl de bestuurders hier meer dan behoorlijk tevreden over blijken te
zijn. De vervolgvraag is dan of raadsleden hun focus in dit dossier wel leggen op de
hoofdvragen of dat zij zich te veel bezig houden met de details. De stemmen lijken op dit punt
te staken. De helft is het ermee eens, de andere helft niet. Opvallend (maar niet bijzonder is)
dat de zorgaanbieders vinden dat dit wel het geval is, terwijl de betrokkenen zelf dit niet over
zichzelf aangeven. Werken de gemeenten dan wel op een goede manier samen met de
zorgaanbieders? 75% van de respondenten is het daarmee eens. Van de bestuurders zegt
zelfs meer dan 90% hier volmondig ‘ja’ op. Dit verbleekt bij dit visie van de zorgaanbieders.
70% van de zorgaanbieders is het hier niet mee eens. Wel zijn de ondervraagden het er
unaniem over eens dat gemeenten in de regio goed met elkaar moeten samenwerken om de
goede jeugdzorg te leveren. De school en de jeugdzorg zouden idealiter nauw met elkaar
moeten samenwerken. Hoe zien de respondenten dit? Een meerderheid vindt dat het
onderwijs een goede samenwerking met het jeugdteam en met de zorgaanbieders heeft. Wel
vinden ze dat er nog een kans ligt om beter aan te sluiten bij de ondersteuning die
ondersteuningsteams binnen het onderwijs verzorgen. Het blijkt dat alle vier de groepen
(bestuurders, onderwijs, zorgaanbieders en de kerk) dit vinden.

4

4.2 Deel II: Terugblik en visie op decentralisaties
In dit gedeelte hebben we de respondenten gevraagd om (met de kennis van nu) terug te
blikken naar de decentralisaties en de visie daarachter. Een meerderheid (61%) ziet de
gedecentraliseerde hulp als een verbetering. Daarbij is opvallend dat 95% van de bestuurders
dit als een verbetering ziet, ten opzichte van meer dan de helft van de zorgaanbieders,
onderwijsmedewerkers en kerken. Wel vindt slechts 40 procent het budget om de jeugdhulp
goed uit te voeren, voldoende. Als de respondenten vooruit blikken constateren ze (vrijwel
unaniem) dat de gespecialiseerde jeugdzorg het steeds moelijker zal gaan krijgen. Ook
voorzien ze (ook vrijwel unaniem) dat de financiële solidariteit tussen gemeenten zal afnemen.
De vier ondervraagde groepen zijn het ook met elkaar eens (80%) dat de bezuinigingen op de
jeugdzorg te hard zijn geweest. Op de stelling: zorgaanbieders zijn tevreden met hoe de
decentralisaties nu verlopen reageert 83% van de ondervraagden met ‘oneens’. Blijkbaar is
dus toch duidelijk dat de zorgaanbieders grote problemen zien en (zeggen te) ondervinden.
Niet verrassend is dat vervolgens 100% van de zorgaanbieders aangeeft niet tevreden te zijn
met hoe de decentralisaties nu verlopen. Hiervoor geldt een significant resultaat. χ2(1) =
27.737; p = <.001.

4.2.1 Bureaucratischer?
59% van de ondervraagden is van mening dat de jeugdzorg veel bureaucratischer is
geworden door de decentralisaties dan enkele jaren geleden. Dit is opvallend omdat de
regeldruk middels de decentralisaties juist verminderd zou moeten worden. De
zorgaanbieders zijn het hier voor 100% mee eens, terwijl de bestuurders dit juist niet vinden.
Vrijwel iedereen (80%) vindt dat (hoewel de decentralisaties zijn afgerond) er van
transformatie nog geen sprake is. Tussen de vier groepen is wel een duidelijk verschil op te
merken. De helft van de bestuurders vindt dat er wel is geïnnoveerd, terwijl meer dan 90% van
de zorgaanbieders dit niet vindt. Dit is opvallend omdat de zorgaanbieders de innovatieve
zorg zouden moeten bedenken en uitvoeren. Ook hiervoor geldt een significante relatie: χ2(1)
= 18.706; p = <.005. De groepen zijn verdeeld over de vraag of in het huidige systeem geen
prikkel zit om de zorg innovatiever te organiseren. De zorgaanbieders zijn het hier grotendeel
(75%) mee eens, terwijl de bestuurders dit juist niet vinden.

4.3 Deel III: Toegang tot identiteitsgebonden jeugdzorg
De toegang tot identiteitsgebonden jeugdzorg is wettelijk geborgd. Maar de praktijk kan
anders zijn. Tachtig procent van de respondenten ziet dat ouders de toegang tot
identiteitsgebonden jeugdhulp ook echt krijgen. Opvallend is dat de zorgaanbieders dit anders
zien. Van deze groep vindt 45 procent dat ouders de toegang tot deze zorg niet krijgen. Ook
het verkrijgen van een PGB (waarmee zij bij niet gecontracteerde aanbieders) zorg kunnen
inkopen, is volgens de 70 procent van de ondervraagden geen probleem. Maar ook hier laat
de uitsplitsing grote verschillen zien. Van de bestuurders ziet 95% geen ouders/verzorgers die
moeilijk een PGB kunnen krijgen, tegen over 40% van de zorgaanbieders. Hier blijkt dus
degelijk een probleem te liggen, als de zorgaanbieders het juist hebben geconstateerd.
Negentig procent van de ondervraagden geeft aan het idee te hebben dat jeugdteams de
opdracht hebben gekregen om ‘Zorg in natura’ te bemoedigen en het verstrekken van PGB’s
te ontmoedigen. Opvallend is dat alleen een kwart van de bestuurders dit idee niet heeft. De
klanttevredenheid van zorgvragers is volgens 70 procent van de ondervraagden groot.
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4.3.1 Samenwerking
62% van de ondervraagden vindt dat de Christelijke – en Reformatorische instellingen
voldoende samenwerken om het belang van identiteitsgebonden jeugdzorg te borgen.
Opvallend daarbij is dat de zorgaanbieders wel vinden voldoende samen te werken en de
bestuurders niet. Ook de presentatie van de ondersteuningsbehoefte van kerken aan de
gemeenten is onvoldoende zo vinden de respondenten: 90 procent vindt dit onvoldoende. De
vertegenwoordigers van de kerken zijn het hier ook ronduit (100%) mee eens. Daarnaast vindt
meer dan 80 procent dat de kleine identiteitsgebonden instellingen ‘het gevecht’ met de grote
instellingen vrijwel niet aankunnen. De bestuurders zijn het hier het minst mee eens met zo’n
60%.
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5. Aanbevelingen
In dit gedeelte van het rapport presenteren we aanbevelingen deel op basis van het
uitgevoerde onderzoek. Deze presenteren voor de kerk, het onderwijs, bestuurders
(gemeentelijk- en landelijk) en voor identiteitsgebonden zorginstellingen.

Voor de kerken
- Participeer actief binnen de burgerlijke gemeente.
- Laat aan de burgerlijke gemeente zien welke ondersteuningsbehoefte er is.
- Maak inzichtelijk aan de burgerlijke gemeente wat in de preventieve sfeer wordt
georganiseerd en betrek daarbij ook nadrukkelijk de werkzaamheden binnen het
jeugdwerk.
- Presenteer de gegeven zorg- en ondersteuning aan eigen gemeenteleden en maak
inzichtelijk hoeveel uren dit zijn geweest.
- Stimuleer, activeer het (sociale) netwerk rond zorgvragers.
- Vervul een signalerende rol daar waar zorgvragers niet op de juiste manier geholpen
worden.
Voor het onderwijs
- Zoek aansluiting bij de door de gemeente georganiseerde jeugdteams.
- Laat het schoolmaatschappelijk werk of de orthopedagoog van de school de
verbinding houden met de door de gemeente georganiseerde teams. Schakel in ieder
geval met die teams als blijkt dat er bij een kind of gezin meer aan de hand is dan
alleen ondersteuningsvraag van het kind, uiteraard in overleg met ouders.
- Isoleer niet de eigen zorgfunctie, maar integreer deze met jeugdteams en vice versa.
- Ken de sociale kaart (inclusief de identiteitsgebonden organisaties)
- Vervul een signalerende rol daar waar zorgvragers niet op de juiste manier geholpen
worden.
Voor gemeentelijke bestuurders
- Aandacht voor het verkrijgen van PGB’s. Zorg dat er geborgd wordt dat er geen
ontmoedigingsbeleid mag worden gevoerd ten opzichte van PGB’s. Voor meer
informatie zie 1het artikel over keuzevrijheid in het RD.
- Borg een periodiek kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van de verleende jeugdzorg
onder cliënten, jeugdteams en zorgaanbieders.
- Investeer en vraag naar het uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken en
geformuleerde verbeteracties , (neem ook de route voor een PGB daarin mee.
- Houd stevig een vinger aan de pols om er zo voor te zorgen dat de werkers van het
jeugdteam het pallet aan keuzes telkens weer presenteren en niet voorsorteren voor
de zorg in natura. Het mag niet zo zijn dat medewerkers van jeugdteams (alleen)
doorverwijzen naar de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn binnen het jeugdteam.
- Zorg er ten bate van verwijzers, maar ook ten bate van scholen en kerken voor dat je
een up-to-date sociale kaart hebt met het ingekochte aanbod en de contactgegevens
1

http://www.rd.nl/opinie/keuzevrijheid-jeugdzorg-onder-druk-1.1351488
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-

-

van de verschillende teams en de crisisdienst.
Kleine aanbieders zijn een waarde(n)volle aanvulling op het aanbod van jeugdhulp.
Voor hen is lastig om een groot aantal gemeenten in contact te blijven.
Zorgaanbieders krijgen soms budget op basis van de door hen gerealiseerde zorg in
het voorafgaande jaar. Wees er alert op dat de wijze van contracteren en vaststellen
van een budgetplafond knellend kan zijn voor keuzevrijheid van de burgers. Zorg dus
voor ruimte zodat er geschoven kan worden met budgetten na Q1, Q2 en Q3 op basis
van het onderhandenwerk gegevens (OHW).
Borg in de gemeentelijke inkoopplannen dat in deze berekening ook de ontvangen
PGB’s worden meegeteld.

Voor landelijke bestuurders
- Het ontvangen van een PGB is een recht binnen het jeugdzorg (m.u.v. van enkele
uitzonderlijke situaties). Gemeenten lijken voor te sorteren op zorg in natura. Kleine
identiteitsgebonden instellingen zijn vaak niet gecontracteerd en de cliënt moet dus
een PGB ontvangen om de betreffende zorg te ontvangen. Volgens Van Rijn is er
geen probleem (Kamervragen Dik-Faber en Klein), maar hier ligt geen onderzoek aan
ten grondslag. Besef dat hier één van de fundamenten ligt voor van
identiteitsgebonden jeugdzorg.
- Standaardisatie van contracten en verantwoordingsdocumenten kan bijdragen om
de administratieve last van zorgaanbieders (en zeker de kleinere) terug te dringen.
Voor identiteitsgebonden zorgaanbieders
- Organiseer één landelijke overlegvorm waarin alle aanbieders van
identiteitsgebonden jeugdzorg deel van uit maken.
- Spreek namens dit platform met één mond, en maak pijnpunten van
identiteitsgebonden jeugdzorg op deze wijze inzichtelijk.
- Organiseer een structureel overleg (niet op casusniveau) tussen bestuurders en
zorgaanbieders waarbij ervaringen worden uitgewisseld.
- Kijk niet te veel naar de risico’s en bedreigingen, anders gaat de transformatie lastig of
onmogelijk worden.
- Werk als kleine (zelfstandige) aanbieders samen in één koepel in een bepaalde regio
om daarmee gezamenlijk sterk te staan tegenover de samenwerkende gemeenten.
- Informeer de potentiele doelgroep cliënten over hun wettelijke rechten en de
mogelijkheden op welke wijze zij hun hulp bij hen kunnen verkrijgen bij de betreffende
instelling.
- Werk onderling samen. Geen wachtlijst aanleggen als budget op is, maar verwijs door
naar collega die wel ruimte heeft. Zorg gezamenlijk voor een professionele zorgmarkt
ten dienste van kwetsbare jongeren!
Voor alle stakeholders
- Wees partners van elkaar en werk samen. Blijf niet aan de verschillende kanten van de
tafel zitten in het nieuwe zorgbestel.
- Iedereen heeft zijn eigen rol binnen dit systeem van zorg. Erken elkaars rol, probeer
elkaar te versterken.
- Zorg dat er een gedeeld beeld komt over de inkoop en het aanbieden van inclusief de
uitvoering van zorg waarbij acties worden geformuleerd en uitgezet plus geborgd. . Als
er geen gedeeld beeld is over goede jeugdzorg in het algemeen en op deeldomeinen ,
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dan is er ook geen draagvlak om knelpunten gezamenlijk op te pakken.
Zorg dat doelstellingen gemeenschappelijk zijn en niet tegenstrijdig.
Houdt primair het belang van zorgvrager in het oog, weliswaar binnen de afgesproken
spelregels.
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Bijlage A Volledige uitslagen enquête
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Overige opmerkingen:
Organisatie jeugdhulp
-

-

-

De kwaliteit van jeugdhulp verschilt enorm per gemeente en per organisatie. Daarom
vind ik het lastig om hier een algemeen antwoord op de geven. Over het algemeen
mogen gemeenten meer contact zoeken met ZAT's van scholen voor samenwerking.
Samenwerken op het gebied van jeugdhulp met andere gemeenten is op sommige
terreinen noodzakelijk (inkoop specialistische hulp en wettelijke functies).
Er dient nog wel een vertaalslag gemaakt te worden in samenwerking tussen
verschillende terreinen, zoals thuis, school en gemeente. Bij 'geen hulpvraag' toch
goed doorvragen en de juiste hulpverlening inzetten.
Er moet een goed doorverwijzingsnetwerk zijn, een loket bij de gemeente, van waaruit
actieve begeleiding en vooral doorgeleiding wordt geboden
Gemeente denkt alles zelf op te kunnen lossen met een soort 'diagnostieklampje',
maar verliest totaal de grote meerwaarde van een ervaren, goed opgeleide GGZ
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aanbieder met kennis van zowel diagnostiek als behandeling uit het oog.
Gemeenten kunnen beter aansluiten bij ondersteuningsteams van scholen, vanuit de
gedachte 'Actieplan, Actieplan verantwoordelijk ondersteuner'. Ook om te voorkomen
dat er 'dubbeling' van ondersteuning plaats vindt, of juist 'schutting denken'.
Het is lastig om alles nu al helder te hebben. Wel is mij duidelijk geworden dat de
Wajonger zeker extra aandacht nodig heeft. Daar moet nog heel veel aandacht
naartoe.
Het zou mooi zijn als er meer samenwerking kwam tussen onderwijs en zorg op locatie
en dan het liefst op school, omdat het uiteindelijk doel van een behandeling vaak toch
is om een kind weer aan het onderwijs deel te kunnen laten nemen.
In Zuid-Holland Zuid lijkt er sprake te zijn van teveel bureaucratie en teveel 'macht' bij
het regionale team. Ik heb daarvoor - vanuit mijn positie - geen concrete voorbeelden,
maar krijg wel die signalen.
Laat jeugdhulp bereid zijn tot overleg en samenwerking. Jeugdhulp moet ook worden
gefaciliteerd om dit te kunnen.
Met neme de zorgplafonds die gemeenten instellen leiden echt tot
continuïteitsproblemen. Dit kan echt niet! In de Jeugdwet is niets geregeld voor een
crisissituatie op een school voor kinderen met extreem gedrag e.d.
Onderdeel preventie is van groot belang om negatieve ontwikkeling bij jongeren om te
buigen.
Per gemeente zijn er best nog wel verschillen, maar over 't algemeen merk ik dat
gemeenten e.e.a. steeds beter op orde krijgen. De routes worden steeds duidelijker,
etc.
Raadsleden staan teveel op afstand. Praktijkvoorbeelden moet je via vernemen,
volgens wethouder en directies instellingen gaat alles "best wel goed" teveel is nog
onduidelijk bij gemeenten
Veel zaken gaan buiten blikveld raadslid om, geen idee! Geen bericht is dan goed
bericht!
Zorgaanbieders hebben de kansen en kracht van scholen te weinig in beeld en
kunnen/mogen hier niet veel tijd aan besteden. Ketenoverleg op school en op verzoek
van school is zeldzaam helaas.

Terugblik en visie op decentralisaties
- De echte bezuinigingen in de jeugdzorg komen nog. Ik voorzie financiële problemen in
de toekomst die de regionale samenwerking en solidariteit onder druk zetten.
- Decentralisatie is makkelijker dan de transformatie. Decentralisatie: gooi maar bij een
ander op het bordje. Transformatie kost tijd en is voor partijen nieuw. Dus tijd en geld.
- Er is geen eenheid in regelgeving rondom Jeugdzorg tussen gemeentes. Dit is echt
een crime voor zorginstellingen en ouders/verzorgers/maatjes
- Er zijn grote verschillen waar te nemen tussen de gemeentes. Wat bij de ene bekend
is, is dat bij de ander weer niet. Ook is de ene gemeente meer bereid tot samenwerken
of het zoeken naar gepaste hulp buiten de zorgaanbieders die gecontracteerd zijn.
- Gezien de opdracht aan Gemeenten, doen ze het relatief goed. Maar er zijn
onvoldoende middelen en dat leidt gemakkelijk toch weglopen voor
verantwoordelijkheden en de bal bij anderen neerleggen.
- Innovatie hangt niet af van een decentralisatie of systeemwijziging. Innovatie moet
vanuit de sector komen en er moet een "wens" zijn. Het moet beginnen met visie,
missie en strategie. Net zoals bij een gewoon bedrijf.
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Juist door bijvoorbeeld 'lokaal in te kopen', vergroot je de relatie met zorgaanbieders
en kunnen zij zich ook bewijzen. De controle en aansturing zijn dan ook directer en
sneller dan wanneer een zorgaanbieder voor een grote regio werkt.
Vooral de transformatie moet nog komen. En of er echt een prikkel in zit om zorg
efficiënter te maken vraag ik me af. Het is alleen heel anders en daar gaat tot op heden
erg veel "transformatietijd" in zitten. Positief is dat een wijkteam echt nabij is.
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Bijlage B. Enquête
Geachte heer/mevrouw,
De reformatorische samenwerkingsverbanden in het Primair en Voortgezet Onderwijs(Berséba en RefSVO)
organiseerden afgelopen 16 september de conferentie Passend Verbinden II. Daarnaast werkten ook het
Hoornbeeck College, Driestar educatief, de SGP, de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp en de kerken mee aan
deze conferentie. Tijdens deze conferentie zijn de deelnemers op de hoogte gebracht van de actuele
ontwikkelingen op het gebied van afstemming en samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp.
Tevens zijn er good practices uit de praktijk gedeeld en is er op regionaal niveau de mogelijkheid geboden met
elkaar de verbinding tussen politiek, jeugdhulp, kerken en scholen te zoeken of te versterken. De stuurgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties heeft de conferentie geëvalueerd en de
ontvangen signalen geanalyseerd. Op basis hiervan willen we een onderzoek uitvoeren onder de groepen scholen,
zorgaanbieders, kerken en de overheden. Daarbij richten we ons primair op de bezoekers van de conferentie. Om
een zo goed mogelijk beeld te krijgen zouden wij het dus zeer op prijs stellen als u deze enquête wilt invullen.
Belangrijk is dat we enkel conclusies zullen presenteren op groepsniveau en dus niet op individueel niveau, voel u
dus vrij om deze enquête in te vullen conform uw ervaringen. Wilt u deze enquête (met slechts 35 stellingen)
invullen voor DV woensdag 26 oktober? Bij voorbaat hartelijk dank.

Algemene gegevens
1. Ik vul deze enquête in als:
a. Zorgaanbieder
b. Bestuurder (wethouder of raadslid)
c. Onderwijsmedewerker
d. vertegenwoordiger namens een kerk
e. Ouder van een kind of met jeugdhulp
2. Ik ben hoofdzakelijk actief in de volgende provincie:
a. Drente
b. Flevoland
c. Friesland
d. Gelderland
g. Noord-Brabant h. Nood-Holland i. Overijssel
j. Utrecht
l. Zuid-Holland
3. Mijn leeftijd is:
a. 30 jaar of jonger
b. 30-50 jaar
c. 50- 70 jaar
d. 70 jaar of ouder
4. Mijn opleidingsniveau is (afgeronde opleiding):
a. Lager dan mbo
b. mbo
c. hbo
d. wo

e. Groningen
k. Zeeland

Stelling

5
6
7
8

f. Limburg

1. Zeer mee eens
2. Mee eens
3. Neutraal
4. Mee oneens
5. Zeer mee oneens
Er volgen nu stellingen over het onderwerp: organisatie
Jeugdhulp
De Jeugdhulp is in mijn regio goed georganiseerd.
Het lokale jeugdwijkteam is een aanwinst.
Ouders worden door de gedecentraliseerde jeugdzorg, van het kastje
naar de muur gestuurd.
De gemeenten en de Rijksoverheid werken (indien nodig) goed met
elkaar samen om problemen bij de uitvoering van Jeugdzorg op te
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
34
35

lossen.
Raadsleden houden zich teveel met de details bezig en inzake
Jeugdhulp en vragen verkeerde zekerheden.
De gemeenten werken op een goede wijze met de zorgaanbieders
samen
De doelgroep jonggehandicapten dreigt ‘uit beeld te raken’.
Het is noodzakelijk dat gemeenten in de regio met elkaar
samenwerken om de goede jeugdzorg te leveren.
De continuïteit van zorg staat door de decentralisaties onder druk.
Het onderwijs werkt goed samen met het jeugdteam.
Het onderwijs werkt goed samen met de zorgaanbieders.
Gemeenten kunnen beter aansluiten bij de hulp die
ondersteuningsteams op scholen geven.
U kunt nu uw eventuele opmerkingen maken bij dit onderdeel:
Organisatie Jeugdhulp
………………………..
Er volgen nu stellingen over het onderdeel: mijn mening over
decentralisaties
De gedecentraliseerde hulp lijkt (met de kennis van nu) een
verbetering.
Het budget om te komen tot goede jeugdhulp is voldoende.
Ik voorzie dat zeer gespecialiseerde jeugdzorg het steeds moeilijker
zal krijgen.
Ik voorzie dat de financiële solidariteit zal afnemen tussen gemeenten.
De bezuinigingen op de Jeugdzorg zijn te hard geweest.
Zorgaanbieders zijn tevreden met hoe de decentralisaties nu verlopen.
De jeugdzorg nu is veel bureaucratischer geworden door de
decentralisaties, dan enkele jaren geleden.
De decentralisaties zijn uitgevoerd, maar van transformatie is nog
geen sprake
Er zit in het huidige systeem geen prikkel om de zorg innovatiever te
gaan organiseren.
U kunt nu uw eventuele opmerkingen maken bij dit onderdeel: mijn
mening over decentralisaties
…………………
De volgende stellingen gaan over de toegankelijkheid van
identiteitsgebonden zorg,
De toegang tot identiteitsgebonden jeugdhulp is voldoende
gewaarborgd.
Ik zie dat ouders toegang tot identiteitsgebonden jeugdhulp ook echt
krijgen.
Ik zie dat ouders/verzorgers een PGB kunnen krijgen waarmee ze
identiteitsgebonden zorg kunnen inkopen.
De klanttevredenheid van de zorgvragers die jeugdhulp ontvangen die
ik spreek, is groot.
Naar mijn idee hebben jeugdteams de opdracht gekregen om de Zorg
in Natura te bemoedigen en het verstrekken van PGB’s te
ontmoedigen.
Christelijke- en reformatorische instellingen werken voldoende samen
om het belang van identiteitsgebonden jeugdzorg te borgen.
Kleine identiteitsgebonden instellingen kunnen het ‘gevecht’ met de
grote instellingen vrijwel niet aan.
Kerken laten voldoende aan gemeenten zien wat de
ondersteuningsbehoefte.

Tot slot volgen nog enkele stellingen over de conferentie ´Passend verbinden´.
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36
37

De conferentie heeft voldaan mijn verwachtingen.
Ik hoop een volgende keer ook weer aanwezig te zijn.

Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze enquête. Over enkele weken zullen we u op de hoogte brengen
van de uitslagen.
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