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: 26 november 2017
Geacht College,
Al enige jaren is ‘meedoen’ het centrale begrip in de (jeugd)beleidsplannen van de gemeente
Barendrecht en dit thema werd ook vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Een sterk
Barendrecht, doe mee!’ Door kinderen bij een 'beleid-in-de-maak’ te betrekken wordt immers de
basis gelegd voor een bewuste burger van de toekomst. Dit streven ondersteunen wij van harte.
Op 8 november 2017 ontving de Wmo-raad van de Afdeling Advies Maatschappij BARorganisatie via Mw. F. Hesper het verzoek om advies uit te brengen op de thans voorliggende
versie ‘Agenda Jeugd Barendrecht 2017-2018’.
Ons advies bestaat uit algemene punten en aanvullingen op de actiepunten vanuit de Agenda Jeugd
Barendrecht en de Transformatieagenda:
ALGEMEEN
1. Bestem het beschikbare (Rijks-)budget voor jeugd en kinderen in gezinnen met armoede
exclusief ten behoeve van deze doelgroepen.
Advies: Oormerk de verkregen financiën, c.q. het beschikbare budget voor o.a. de zorg voor
kinderen in armoede zodat de middelen exclusief beschikbaar zijn voor de doelgroep en de
doelgroep-gezinnen.
2. De recent verschenen brochure ‘Heeft u een laag inkomen? – Gemeente Barendrecht helpt!’
(oktober 2017) is behulpzaam bij het wegnemen van een aantal knelpunten bij gezinnen met
een minimum inkomen. Mensen uit de beoogde doelgroep behoren de brochure gemakkelijk
tot hun beschikking krijgen.
Advies: Zorg ervoor dat genoemde brochure breed verspreid wordt en op veel bezochte
adressen beschikbaar is.
Voorbeelden hiervan zijn: Voedselbank, Kledingmagazijn Uniek, Stichting Keurrijk,
BuurtSportCoach, KijkopWelzijn, Jongerenwerkers, gemeentehuis, Centrum voor Jeugd en
Gezin, kantoren wijkteams, bibliotheek AanZet, huis- en tandartsen, gezondheidscentra,
theater Het Kruispunt, grote supermarkten (Dirk, AH, MCD, Jumbo), enz.
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3.

Inwoners met een minimuminkomen maar ook laaggeletterden en statushouders, hebben vaak
moeite met het invullen van formulieren, of met het uitzoeken van regelingen en met het
aanvragen van toeslagen. De mogelijkheden van KijkOpWelzijn (Vraagwijzer) biedt hulp
voor de inwoners van Barendrecht maar dit is sterk afhankelijk van de mogelijkheden (qua
bezetting) en de mogelijkheden zijn bij velen onvoldoende bekend. In andere gemeenten is dit
toegankelijker uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Sport&Welzijn Ridderkerk kent een dergelijk
initiatief, met de fraaie naam ‘Formulieren-brigade. Zie: http://www.sportenwelzijn.nl/mensen-welzijn/formulierenbrigade,
Advies: Stel een laagdrempelige, gratis formulieren- en toeslagenhulp in, een zogenaamde
'Formulieren-brigade'. Maak de Formulieren- en toeslagenhulp gemakkelijk toegankelijk, op
diverse momenten van de maand, op diverse locaties en maak dit goed kenbaar.

4. Media-wijs: Het digitale tijdperk brengt veel gemak en risico’s met zich mee. Ouders
worstelen met het media-wijs opvoeden van hun kinderen. Vier op de tien ouders vinden het
“lastig” blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut. In de opvoeding van kinderen
moet daar meer aandacht voor zijn. Opvoeders hebben behoefte aan ondersteuning bij deze
thema's. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van informatie bijeenkomsten door het
wijkteam.
Advies: Geef meer voorlichting en ondersteuning aan zowel jeugd maar vooral ook aan
opvoeders en ouders over het gebruik van social media, gaming, en cyberpesten. Bied de
ondersteuning op structurele basis aan voor opvoeders en jeugdigen.
5. Kinderen van gescheiden ouders hebben vaak te lijden onder de vastgelopen relatie. Bij
kinderen met ouders die (tijdelijk) afwezig zijn als opvoeder is er sprake van vergelijkbare
problematiek. Kinderen uit gebroken gezinnen zijn extra kwetsbaar (echtscheiding, opname
van ouder in de GGZ of opname van ouder in een ziekenhuis of in detentie, pleegouders) Zij
hebben vaak extra aandacht en begeleiding nodig tijdens hun basisschoolleeftijd.
Advies: Zorg dat deze kwetsbare (pleeg-)kinderen die vastlopen op de basisschool, in een zo
vroeg mogelijk stadium geholpen kunnen worden. Het inzetten van specialistische hulp moet
zo snel mogelijk en zo adequaat mogelijk. Verkort de wachttijden voor intake of therapieën en
vergroot de beschikbaarheid.
AGENDA JEUGD 2017-2018 (de actiepunten in de agenda zijn achtereenvolgens
genummerd).
1.10

Uitbreiding Home Start ter versterking van inzet vrijwilligers in gezinnen.

6. Veel ouders die verantwoordelijk zijn voor kinderen die een complexe zorgvraag hebben,
hebben zelf moeite om goed voor zichzelf te blijven zorgen. Vooral als de zorg langdurig
gevraagd wordt en de zorg chronisch blijkt. Naast het inzetten van vrijwilligers zou het
wijkteam deze ouders erkenning bieden door hen te bekrachtigen.
Advies: Bied cursussen voor deze ouders waarbij zij extra gesteund worden en leren om goed
voor zichzelf te zorgen.
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7. Gezinnen met kinderen met een psychiatrische diagnose of b.v. hoge intelligentie staan onder
druk. Vaak is er voor deze groep kinderen geen passende naschoolse opvang, waardoor het
niet vol te houden is voor ouders om beiden te blijven werken. Een ouder stopt
noodgedwongen met betaalde arbeid.
Advies: Start in de regio voorzieningen voor respijtzorg voor deze doelgroep en breidt de
aangepaste buitenschoolse opvang uit voor meer doelgroepen.
1.12 Meer inzet preventieve trainingen door het CJG Rijnmond voor kinderen en jongeren
en ouders; ter versterking van eerste lijnszorg en ter voorkoming van instroom in zwaardere
zorg
1.13 Er wordt een aanbod gecreëerd voor zowel inwoners als professionals rondom het
thema ‘kinderen van gescheiden ouders’ door het wijkteam
8. Kinderen van gescheiden ouders hebben vaak te lijden onder de vastgelopen relaties; maar
ook bij (netwerk-)pleegkinderen en adoptiekinderen is er sprake van een vergelijkbare
problematiek. Onderschat wordt welke impact pleegzorg heeft voor het gezin waarin het
pleegkind is geplaatst. Het valt daarom niet mee om het aantal beschikbare pleegouders op
peil te houden, terwijl de behoefte aan pleegouders groeit. Voor pleegouders is het hard
'werken' om een goed thuis te bieden voor het kind. Pleegouders zijn steeds meer afhankelijk
van de situatie in hun eigen woonplaats.
Pleegzorg is bovenregionaal geregeld via de GRJR. In Barendrecht zijn meerdere
pleegzorginstellingen actief (o.a. Horizon, SGJ/Timon, WSG en Enver) met elk hun eigen
pleegouders.
Advies: Koester als gemeente de relatie met de pleegouders. Nodig pleegouders een keer per
jaar uit om met hen te praten over hun werk. Vraag expliciet wat de gemeente kan doen om
pleegzorg te bemoedigen en vol te houden. Het fraaie bouquet bloemen voor de pleegouders
in de “Week van de pleegzorg” werd bijvoorbeeld alom zeer gewaardeerd.
2.5
Uitbreiding van kennis van specialistische jeugdhulp in de wijkteams door inzet van
experts en uitbreiding van wijkteams met kennis volwassen GGZ
9. De hulp van het wijkteam of gespecialiseerde hulp wordt meestal kortdurend en
resultaatgericht ingezet. In sommige gevallen van psychische of chronische aandoeningen is
er meer behoefte aan het inzetten van hulp ten behoeve van de basisrust in een gezin, zodat het
kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Advies: Zet de hulp ‘levens-breed’ in en niet zo zeer gericht op het 'beter maken' van het
kind, maar vooral ook op het ‘comfortabel’ houden van het kind binnen het gezin.
10. Als er in gezinnen een hulpvraag is vanwege een jeugd GGZ diagnose zoals bv. autisme dan
zal de wijkteam medewerker een algemene opvoedhulp inzetten. De uitbreiding van het
wijkteam met gespecialiseerde jeugdhulp is noodzakelijk en zal tijdig ingezet moeten worden
om te voorkomen dat goedbedoelde algemene hulp tot een verzwaring van de
gezinsproblematiek leidt.
Advies: Zet eerder gespecialiseerde zorg in zodat systeemproblematiek en multiproblematiek
in het gezin wordt voorkomen.
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2.7
Implementatie van resultaatgericht bekostigingsmodel voor jeugdhulp (regionaal en
lokaal) voor wijkteams en andere verwijzers
11. De implementatie per 1 januari 2018 van het resultaatgericht bekostigingsmodel voor
jeugdhulp zal voor iedereen flink wennen zijn. Zeker ook voor ouders met kinderen.
Advies: Plan enkele informatiebijeenkomsten in en laat medewerkers van de vier wijkteams
uitleggen wat de gevolgen voor ouders met kinderen zijn.
TRANSFORMATIEAGENDA
1.4.2

Verbinding lokale infrastructuur en specialistisch aanbod

12. Wie werken er bij een bepaald wijkteam?
Advies: Zet op de website van de gemeente wie er bij een bepaald wijkteam werken en wat
hun specialismen zijn.
13. Ouders die voor het eerst te maken krijgen met zorg, krijgen zo veel informatie over zich
uitgestort dat ze soms ‘door de bomen het bos’ niet meer zien. Een informatiemap vanuit de
gemeente zou helpend zijn. De inhoud van deze map zou kunnen bevatten:
– hoe schrijf je een goed familiegroepsplan
- een lijst met afkortingen die vaak worden gebruikt.
- informatie over cliëntondersteuning.
- sociale kaart met alle adressen van jeugdzorg in de omgeving
- wat betekent zorg in natura, wanneer kies je voor zorg in natura of PGB, wat zijn je rechten
en plichten bij beide opties
- informatie over de klankbordgroep/ informatieavonden
- informatie over het samenwerkingsverband (zie bv. folder RIBA)
- informatie over de klachtenprocedures (wat te doen als je ontevreden bent over de geleverde
zorg)
Advies: Maak een (digitale-) informatiemap over jeugdzorg in de gemeente. Door de
informatie digitaal beschikbaar te maken en bijvoorbeeld te voorzien van animatiefilmpjes is
de informatie breed beschikbaar, met name voor bv. laaggeletterden
14. Ouders die voor het eerst van zorg gebruik maken hebben geen idee wat er allemaal op hen
afkomt en wat er gaat gebeuren.
Advies: Informeer over de onafhankelijke cliëntondersteuning en zorg voor een tijdig aanbod
van de cliëntondersteuning.
15. Transparantie en privacy: welke informatie is door het wijkteam vastgelegd over hun cliënten?
Advies: Kunnen de cliënten of de ouders van kinderen een inlogcode krijgen om de
informatie in te zien. Zo krijg je meer transparantie. Bij GGZ instellingen of gespecialiseerde
zorg en scholen wordt er samen met de ouders verslaglegging gemaakt van de geleverde hulp.
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16. Wanneer een kind met psychische problematiek een ouder heeft die werkzaam is bij
dezelfde gemeente dan ontstaat er mogelijk een integriteitsprobleem. Deze groep ouders
weten hoe de verslagleggingsprocedure werkt en wie bevoegd is de registratiesystemen in
te zien. Ouders willen hun kind en zichzelf niet blootstellen aan het openbaar maken van
hun zorgen/problemen bij collega's. Zij ontwijken mogelijk, om die reden , om hulp te
vragen.
Advies: Houd rekening met de privacy en zorg voor een registratiesysteem waarbij de
ouders op de hoogte zijn wie er, met hun toestemming, toegang toe hebben. Bij burgers in
dienst van een gemeentelijke organisatie is dit een extra aandachtspunt.
Tot zover het gevraagde advies van de WMO-raad Barendrecht, dat tot stand kwam met hulp van
de WMO-werkgroep Jeugd.
Tot nadere toelichting bereid,
De WMO-raad Barendrecht,
De voorzitter,

De secretaris,

Monique van de Meerendonk

Jacqueline van der Stokker
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