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Geachte deelnemers van het Regionaal Netwerk cliëntparticipatie in de jeugdhulp,
Bedankt voor uw brief 'Vijf prioriteiten vanuit het perspectief van jongeren en ouderbetrokkenheid'.
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de brief waarin u aandacht vraagt voor de positie
van jeugdigen in het sociaal domein.
In deze brief geven wij graag een gezamenlijke reactie namens de Serviceorganisatie Jeugd (hierna:
SOJ) en de Sociale Dienst Drechtstreden (hierna; SDD). De SOJ verzorgt namens de tien gemeenten in
Zuid-Holland Zuid de inkoop en ordening van de jeugdhulp. De SDD biedt aan de inwoners van de
zeven gemeenten in de regio Drechtsteden ondersteuning, bestaanszekerheid en ontwikkeling naar
werk. Wij hebben gekozen voor een gezamenlijke reactie omdat u in uw brief thema's benoemt op het
snijvlak van jeugdhulp en de andere (regionale) onderdelen van het sociaal domein. Dit raakt onze
beide organisaties en werkzaamheden.
Wij waarderen uw initiatief om in de regio te komen tot een aantal prioritaire punten om gezamenlijk
aan te werken in het belang van de jeugdigen in deze regio. In deze brief geven wij kort weer welke
activiteiten wij vanuit SOJ en SDD (gezamenlijk) ondernemen op de door u aangegeven prioriteiten.
Wij vinden het daarbij belangrijk om in gesprek te blijven en met elkaar verdieping te zoeken op een
aantal onderdelen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een bijeenkomst met het regionale netwerk over
belangrijke activiteiten, mogelijkheden, knelpunten (onder meer bij begeleiding en financiën van
jongeren) en warme overdracht naar andere vormen van zorg en ondersteuning.
U heeft uw brief breed verzonden waardoor verschillende organisaties en bestuurders daar
individueel naar gekeken hebben. Wij zouden graag met u willen streven naar een echte integrale
benadering door gezamenlijk het gesprek aan te gaan. In zo’n overleg gaan wij graag dieper in op uw
vijf punten. Vooruitlopend hierop geven wij u hieronder alvast aan welke activiteiten al worden
ondernomen.
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1. Zorg voor voldoende woningen, begeleiding en financiën voor jongeren.
Samen met centrumgemeente Dordrecht is vanuit SOJ en SDD een voorstel in ontwikkeling waarin
voor jongeren met een intensieve begeleidingsvraag een aanbod wordt gecreëerd dat zowel voorziet
in woonruimte en begeleiding en waarin tevens aandacht is voor vraagstukken op het gebied van
bestaanszekerheid. Tevens is de SOJ bezig met een woonanalyse binnen het nieuwe inkoopproces. De
woonanalyse is bedoeld om inzicht te geven in wat er nodig is aan jeugdhulp-woonvoorzieningen
binnen de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid.
De Sociale Dienst Drechtsteden draagt bij aan het Dordtse project 'Jongeren op de Rit', waarin
jongeren ondersteund worden op meerdere levensdomeinen. Hier worden positieve ervaringen
opgedaan en de werkwijze wordt inmiddels ook in Papendrecht, Alblasserdam, Hendrik-ido Ambacht
en Zwijndrecht toegepast. Zoals reeds aangegeven gaan we graag het gesprek aan over de
activiteiten, ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren vanuit de SDD en in de praktijk ervaren
knelpunten
2. Investeer in preventie, voorkom escalatie.
In het inkooptraject is aandacht voor hoe we als regio kunnen leren van crisissen. Ook wanneer al
jeugdhulp geboden wordt, is aandacht voor preventie van erger en het voorkomen van escalatie. Met
name bij de meer complexe problematiek en bij het thema crisisinterventies. Aan de ontwikkeltafels
voor de inkoop 2022 zijn een aantal doelen geformuleerd om escalatie en uitputtingscrisis te
voorkomen:
1.
Meteen de juiste hulp.
2.
De deskundigheid (eerder en beter) bij het gezin brengen.
3.
Niet loslaten als het nog niet kan.
3. Zorg voor aansluitende opname-indicaties jeugdwet/Wmo voor 16/17-jarigen.
In de regio gaat gewerkt worden met de perspectiefbenadering. Hierin beogen we met de jeugdige en
het gezin een breed en duurzaam ondersteuningsplan op te stellen dat meerdere levensdomeinen
bestrijkt en daarmee doorloopt na het 18e levensjaar. De perspectiefbenadering is een belangrijk
speerpunt bij het vaststellen van de ontwikkelopgaven voor de nieuwe inkoopcontracten.
Sinds enige tijd geldt de afspraak dat jeugdigen reeds op 17,5 jarige leeftijd kunnen worden
aangemeld bij de Wmo en dat ook de indicatie al afgegeven kan worden voor het bereiken van de 18jarige leeftijd. De ingangsdatum van de Wmo-indicatie ligt wel op 18-jarige leeftijd. Er vindt in de
praktijk op casusniveau regelmatig afstemming plaats tussen Wmo-consulenten en de collega's van de
jeugdteams.
In zowel Zwijndrecht als Dordrecht vinden op dit moment proeftuinen / pilot plaats met
integrale intake met betrokkenheid van medewerkers van de lokale teams en medewerkers van de
SDD en het bieden van een integraal aanbod. Beoogd wordt om inwoners met een brede hulpvraag
effectiever te kunnen helpen in een traject waarin voor de inwoner geen dubbelingen zitten in de
informatie die wordt uitgevraagd en vastgelegd. In deze pilots wordt naar verwachting ook ervaring
opgedaan met het op deze manier helpen van jeugdigen / jongeren waarvan de ondersteuningsvraag
gezien hun leeftijd zowel op het gebied van jeugdhulp als Wmo en andere onderdelen van het sociaal
domein liggen en met het coördineren van een dergelijk traject. De ervaringen kunnen worden
meegenomen in de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsafspraken.
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4. Zorg voor een herkenbare en bekende route in elke gemeente voor klant en hulpverlener om
vastlopende casussen op te lossen.
In 2020 is intensief gewerkt aan de (landelijke) kerntaken die een regionaal expertteam moet
vervullen. Tevens is onderzocht hoe verschillende casuïstiek overleggen in de regio samengevoegd
kunnen worden tot een goed werkend regionaal expertteam dat de expertise (lokaal) dichtbij brengt.
Als regionaal beschikbare expertise niet toereikend is, kan het bovenregionale expertteam i.o. ingezet
worden. Samen met de ons omliggende regio's ontwerpen we een route die aansluit bij de regionale
inrichting.
5. Maak een fonds voor jongeren tussen die wal en schip dreigen te vallen.
Inmiddels is dit punt door cliëntvertegenwoordigers ook ingebracht in het proces om tussen
gemeenten en VGZ te komen tot een samenwerkingsagenda GGZ. De SOJ en SDD zijn hierbij ook
betrokken. Dit lijkt voor nu ook de meest passende plek om dit voorstel verder te verkennen omdat
alle relevante partijen hierbij betrokken zijn.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. We blijven graag in gesprek.
Met vriendelijke groet,

Ed Magnée
Directeur a.i. Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

David van Maanen
Directeur Sociale Dienst Drechtsteden
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