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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Hierbij doen wij u onze reactie toekomen op uw brief van 4 maart jl. waarin u 

reageert  op de brief Sturing op Jeugdhulp van 19 februari 2019.   

 

Net als u vinden wij integraliteit van groot belang. Om die reden zullen wij ons 

sterk maken voor de borging hiervan, met als leidraad onze visie een kind, een 

gezin, een plan. Wij danken u voor uw complimenten over onze inzet op het 

onderdeel preventie en vroegsignalering. Wij zijn optimistisch over de 

mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren én kosten te 

besparen. 

 

Er moet een taakstelling gerealiseerd worden van € 4.000.000,- op het lokale 

budget voor jeugdhulp. Het samenspel van maatregelen op sturing op resultaat 

en uitvoering moet leiden tot  het realiseren van de financiële opgave waar de 

gemeente voor staat. We zetten daarbij in op zowel lokale als regionale 

maatregelen. 

 

Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat 

gemeenten de uitgaven kunnen beperken door de toegang tot 

maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp zo dichtbij mogelijk te organiseren. Het 

jeugdexpertteam kan door haar deskundigheid zowel de zorgvragen van 

jeugdigen en hun ouders beoordelen, als het gesprek voeren met aanbieders en 

Gecertificeerde Instellingen (GI’s) op basis van relevante casuïstiek. Dit zal 

leiden tot een lerend effect voor de keten van jeugdzorg als geheel en een 

stevige lokale regievoering op de resultaten zoals die regionaal zijn afgesproken 

in de profielen en intensiteiten.   

 
  



Blad 2 
 

 

Het integraal werken in de hele keten van de zorg  blijft van groot belang. We 

blijven onverkort inzetten op deze integrale aanpak,  door alle partijen in de 

zorg hierop te vergen, of de regie nu  ligt bij het wijkteam of bijvoorbeeld een 

GI. De visie op één gezin, één plan en één regisseur blijft hiermee gewaarborgd. 

De mate van samenwerking tussen de verschillende partners zal leiden tot 

verbetering van de regievoering. 

 

Door de inzet van resultaatsfinanciering met ingang van 2018 wordt er ingezet 

op kwaliteit en aantoonbare resultaten. De resultaatsturing leidt, in 

tegenstelling tot de eerdere PxQ systematiek, tot minder verantwoording over 

de ingezette uren en daarmee tot een aanzienlijke vermindering van de 

administratieve last. 

Voor alle kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben is de best passende hulp 

beschikbaar. Hulp is dus niet alleen beschikbaar voor de meest kwetsbaren. Een 

kind kan zich het beste ontwikkelen als de zorg ambulant en in de thuissituatie 

geboden wordt. De zorg in residentiële setting is en blijft beschikbaar, maar 

wordt liefst zo kort mogelijk ingezet. Hiermee houden we de residentiële zorg 

inzetbaar voor waar deze het meest nodig is. 

 

Behalve met uw adviesraad zijn wij in gesprek met aanbieders, GI’s, en 

wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming en instellingen zoals scholen voor 

PO , VO en MBO. Wij gaan graag in gesprek met meer belangengroepen en 

cliëntorganisaties over de opgave die er is.  

 

In reactie op uw laatste opmerking over gedegen onderzoek aan de voorkant om 

de juiste beleidskeuzes te maken, kunnen wij u aangeven dat er meerdere 

onderzoeken ten grondslag liggen aan het herijkte Koersdocument, waaronder 

volume onderzoek, kostenontwikkeling en de analyse en totstandkoming van de 

zorgprofielen en intensiteiten en de conversie inkoop. 

    

 

 
Hoogachtend, 
 
 
burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
 
 
 
 
 
burgemeester, secretaris, 
 

 

 


