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Geacht College,
Een van de taken van de werkgroep Jeugd van de WMO raad Barendrecht is het volgen van de uitvoering
van de Jeugdhulp. De werkgroep is attent op de zaken waar zij destijds bij het tot stand komen van het
Beleidskader Jeugdhulp kritische kanttekeningen heeft geplaatst. In het Meerjarenbeleidskader 2.0
Jeugdhulp Barendrecht 2015 - 2018 staat daarover:
“Daar waar ondersteuning nodig is, wordt deze zo snel als mogelijk is door leden van het wijkteam
ingezet. Middels vroeg-signalering, preventie en snelle inzet van lichte zorg wil de gemeente het beroep op
zwaardere zorg verlagen”.
Nu de praktijk van 12 maanden werken met 4 wijkteams.
De werkdruk bij de wijkteams blijkt erg hoog te zijn. Er wordt veel tijd besteed aan
administratieve taken van PGB’s en ZIN. De talrijke her-indicaties vergen veel energie en de wijkteams
probeerden uit alle macht wachtlijsten te voorkomen. Naast de hulpverleningstaak van de wijk- teams
(inschatten van de zorgbehoefte) is er nauwelijks tijd voor de preventieve taak van het wijkteam. Het lijkt er
op dat het takenpakket nu te groot is.
De werkgroep Jeugdhulp van de WMO raad adviseert om de opzet van de wijkteams te veranderen.
Advies:
Een opsplitsing tussen de hulpverlenings- en administratieve taken, met bijbehorende formatie, van het
wijkteam, waardoor:
• Er meer tijd vrijkomt voor de preventieve taken en vroeg-signalering.
• De doorlooptijd van de hulpvragen acceptabel wordt.
• Het werkplezier en tevredenheid van de wijkteammedewerkers toeneemt.
Tot zover ons advies, namens de werkgroep jeugd van de WMO raad Barendrecht
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