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inzake lokale ontwikkelingen jeugd 2016Q1

Samenvatting
In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in het lokale jeugdbeleid.
De transitie vraagt hierin onveranderd veel aandacht. Er wordt hard gewerkt om
de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te optimaliseren en ook op de
samenwerking met huisartsen wordt stevig ingezet. Passend verbinden 0-4
(verbinding sociaal team, jeugdteam, voorscholen, consultatiebureaus) en de
doorontwikkeling van het model sociaal team/jeugdteam staan hoog op de agenda.
Gedurende 2016 zal op verschillende wijzen worden onderzocht hoe verschillende
onderdelen van de uitvoering functioneren.
Het college gelooft in de kracht van positief jeugdbeleid. We verleggen in 2016 dan
ook nadrukkelijk de focus van de 15% van de Dordtse jeugd en gezinnen die hulp
nodig heeft naar alle Dordtse jeugd en gezinnen. In dit kader zijn we gestart met een
gerichte aanpak. Dit doen we in nauwe samenhang met andere opgaven in het
sociaal domein, zoals die rondom de doelgroep 16-27 jaar en informele zorg.
In de bijlage treft u de laatste kwartaalrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ van 2015 aan. Dit is de eerste rapportage die ook echt betekenisvol is: het
systeem van de Serviceorganisatie is inmiddels voor ruim 95% gevuld.

Inleiding
Op 8 september 2015 bent u geïnformeerd over de lokale uitvoeringsagenda jeugd
2015-2016 (dossier 1560073). Onder de noemer 'samen de juiste zorg bieden staan
hier de stappen in beschreven die in het kader van de transitie op lokaal niveau
worden gezet. In deze brief wordt de voortgang toegelicht.
Ten tijde van het opstellen van de uitvoeringsagenda (zomer 2015) lag de nadruk op
de transitie: positioneren, communiceren, verbinden, etc.. De transitie is niet
afgerond en heeft onveranderd de aandacht, maar we verbreden de focus ook
nadrukkelijk naar preventie en positief jeugdbeleid, gericht op alle Dordtse jeugdigen
en gezinnen. Onder de noemer 'een goede start' wordt ook dit traject beschreven.
Tenslotte treft u in de bijlage de meest recente rapportage van de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ voor de gemeente Dordrecht aan. Deze rapportage heeft betrekking op de
periode tot en met het vierde kwartaal van 2015.

Doelstelling
De gemeenteraad informeren over ontwikkelingen in de uitvoering van het lokale
jeugdbeleid.
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Stand van zaken/de feiten
1. Samen de juiste zorg bieden
Onder de noemer 'samen de juiste zorg bieden bespreken we de ontwikkelingen in
het kader van de transitie. Hierbij gaat het om de inbedding van de nieuwe
verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp in de lokale infrastructuur.
Samen met het onderwijs
Lokaal passend verbinden
Onderdeel van de lokale uitvoeringsagenda 2015-2016 is lokaal passend verbinden:
een proces om te komen tot een directe, lokale verbinding tussen onderwijs en
sociale teams/jeugdteams om integraliteit van ondersteuning en zorg voor kind en
gezin te waarborgen. Het doel is om dit met ingang van schooljaar 2016-2017 in
pilotvornn te realiseren.
Bij de start van het proces heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen
(dossier 1568698), waarin het proces en de stand van zaken staan beschreven.
Inmiddels zijn er kwartiermakers aan de slag die bezig zijn met een inventarisatie
van de behoefte van kinderen, ouders en professionals in de scholen en in de
(preventieve) jeugdhulp. Op basis van deze input vanuit de praktijk wordt de
komende weken een werkwijze voor de samenwerking en een profiel voor een
verbindingsfunctionaris opgesteld. Voor de zomer vindt een werving- en
selectieproces plaats voor de nieuwe functie, zodat na de zomer gestart kan worden
met de nieuwe werkwijze.
In december 2015 is breed over het proces gecommuniceerd naar betrokken partijen
(onder andere scholen, jeugdartsen en de teamleden van sociale teams en
jeugdteams).
Regionaal passend verbinden
Aangezien sommige aspecten van passend verbinden om een regionale aanpak
vragen, zoals de verbinding tussen het MBO en jeugdhulp, pakken we deze op het
niveau van de Drechtsteden op. U heeft eerder de Regionale Samenwerkingsagenda
Passend Verbinden Drechtsteden 2015-2017 ontvangen (dossier 1560073), waarin de
prioriteiten staan beschreven.

Hieronder de stand van zaken met betrekking tot de vier prioriteiten:
- Verbinding zorgroute primair onderwijs en voortgezet onderwijs met jeugdhulp:

In de Drechtsteden zijn lokale leertafels ingericht waar professionals uit het
onderwijs en de jeugdhulp aan deelnemen. De leertafels bespreken de
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op uitvoeringsniveau, en signaleren
wat goed gaat en wat nog knelpunten zijn. Waar mogelijk worden de knelpunten
op operationeel niveau opgepakt. Structurele knelpunten die om bestuurlijke
aandacht vragen, worden geagendeerd bij het Bestuurlijk platform Passend
Verbinden Drechtsteden. Op de eerstvolgende bijeenkomst van het Bestuurlijk
platform (april) worden de eerste opbrengsten van de leertafels besproken.
- Verbinding MBO - jeugdhulp: Het Bestuurlijk platform Passend Verbinden
Drechtsteden heeft de intentie uitgesproken om in het eerste kwartaal van 2016
een pilot voor de verbinding MBO - jeugdhulp te starten, waarbij een professional
van Stichting Jeugdteams ZHZ aansluit bij het MBO. Enerzijds om (preventieve)
jeugdhulp te bieden aan de studenten, en anderzijds om snel door te kunnen
verwijzen naar specialistische jeugdhulp als dat nodig is. Er wordt gezamenlijk
gewerkt aan een pilotvoorstel. Er zijn geen extra middelen voor de pilot
beschikbaar; voor de kosten van de pilot worden de reguliere middelen aan de
Stichting aangewend.
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- Dyslexiezorg: Per schooljaar 2016-2017 vervullen de samenwerkingsverbanden

passend onderwijs in de Drechtsteden een poortwachtersrol voor de toeleiding
naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED -zorg). De Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ stelt middelen beschikbaar voor deze rol, en in ruil daarvoor hebben de
samenwerkingsverbanden de opdracht om het prevalentiecijfer EED -zorg omlaag
te brengen. Het prevalentiecijfer is in de regio ZHZ, vermoedelijk door de
afwezigheid van goede controle, relatief hoog. De samenwerkingsverbanden
werken in het eerste kwartaal van 2016 gezamenlijk een voorstel uit voor de
poortwachtersrol.
- Spreiding van onderwijsvoorzieningen: In de komende maanden analyseren de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de Drechtsteden of er een dekkend
aanbod aan onderwijsvoorzieningen is in de Drechtsteden, of dat de behoefte van
leerlingen in de Drechtsteden vraagt om een aanvulling of wijziging in het aanbod.

Samen met de huisartsen
De sociale teams/jeugdteams hebben in de afgelopen maanden geïnvesteerd in de
kennismaking met Dordtse huisartsen. Nu komt het erop aan dat er een duurzame,
kwalitatief goede samenwerking komt die bijdraagt aan de doelstellingen die zijn
geformuleerd in het BRTA. Dit moet vervolgens steeds beter zichtbaar worden in de
rapportages van de Serviceorganisatie Jeugd.
De samenwerking ontstaat niet vanzelf. Dit zien we overigens ook op landelijke
schaal. Het onderwerp komt maandelijks expliciet aan de orde in het
driehoeksoverleg. Vanwege het belang dat het college hieraan hecht hebben we
eind 2015 inhoudelijke kaders meegegeven aan Zorggroep West-Alblasserwaard
(ZGWA) en Stichting Jeugdteams, op basis waarvan deze partijen een plan kunnen
indienen met het verzoek voor financiële ondersteuning voor de inzet van
zogenaamde PON+ (praktijkondersteuner huisarts met specifieke expertise van het
jeugddomein). Financiële ondersteuning vanuit de gemeente is uitsluitend bedoeld
voor het aanjagen van de verbinding en geldt voor maximaal een halfjaar.
ZGWA en Stichting Jeugdteams bereiden momenteel samen het plan voor en ZGWA
is ook bezig met de selectie van de juiste professionals. De gedeelde ambitie is per
1 maart 2016 te starten met de inzet van P01-1-1-.

Samen voor veilig opgroeien
Dordts Collectief tegen Kindermishandeling
Elk geval van kindermishandeling is er een teveel. Gelijktijdig met deze brief
ontvangt u informatie over de stand van zaken rondom Veilig Thuis. Hierin staat
toegelicht welke transformatieslagen deze organisatie maakt, in nauwe samenhang
met andere betrokken organisaties, zoals de jeugdteams, sociale teams en
Jeugdbescherming West.

Bij de raadsinformatiebrief over Veilig Thuis is als bijlage de routekaart opgenomen
die JSO heeft ontwikkeld in opdracht van het Dordts Collectief tegen
Kindermishandeling. U bent bij de lokale uitvoeringsagenda geïnformeerd over dit
Collectief en de verbeteragenda 'Dordtse Kinderen Groeien Veilig Op die in dit kader
is opgesteld. In de verbeteragenda staan drie centrale doelen met acties
geformuleerd. Wij informeren u in een later stadium over voortgang en resultaten.
Vechtscheidingen
Zoals u weet hecht het college aan goede informatievoorziening van uitvoerende
professionals, zodat structurele vraagstukken kunnen worden benoemd en beleid
daarop kan worden aangepast of ontwikkeld. In dit kader zijn in 2015 onder meer de
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ventieltafels georganiseerd, waarover dhr. Kruiter u eerder heeft geïnformeerd. Een
belangrijk vraagstuk dat vanuit de jeugdteams naar voren komt zijn
vechtscheidingen. Ook uw raad heeft dit eerder benoemd als aandachtspunt.
Vechtscheidingen houden vaak verband met jeugdproblematiek waar het jeugdteam
mee te maken krijgt. In dit kader voeren wij momenteel een onderzoek uit naar
succesvolle preventieve interventies die gericht zijn op het voorkomen van
vechtscheidingen.
Het onderzoek richt zich enerzijds op de Dordtse situatie en brengt anderzijds
landelijk en internationaal in kaart welke (succesvolle) interventies elders in dit kader
worden ingezet. Het resultaat van het onderzoek is een advies voor een integrale
Dordtse aanpak van dit thema. De focus ligt hierbij op het preventieve veld en
thema's als signaleren, bewustzijn en voorlichting. Het voorkomen van
echtscheidingen is niet het doel, maar wel de vraag hoe zoveel mogelijk in een vroeg
stadium kan worden voorkomen dat deze veranderen in vechtscheidingen.

Passend Verbinden 0-4
U heeft eerder kunnen lezen over de voortgang van het traject passen verbinden,
waarin de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp centraal staat. Hierin wordt
vooralsnog niet de doelgroep van 0 tot 4 jaar meegenomen. Belangrijke spelers in
deze leeftijdscategorie zijn de voorscholen (kinderdagopvang en peuterspeelzalen) en
consultatiebureaus (met jeugdartsen en -verpleegkundigen). Deze partijen en de
sociale teams en jeugdteams signaleren dat de onderlinge verbinding qua efficiency
en kwaliteit beter moet. Centrale onderwerpen zijn hierbij de nog teveel geïsoleerde
positie van jeugdartsen, ongewenste dubbelingen in het werk van voorscholen en
sociaal team/jeugdteam en de inzet en werking van (peuterbegeleiders als)
verbindingsschakels.

Er zijn op uitnodiging van de gemeente in de tweede helft van 2015 enkele
gezamenlijke gesprekken gevoerd met deze partijen over de aandachtspunten en de
organisaties zijn structureel met elkaar in gesprek om op basis van casuïstiek te
bepalen welke slagen er gemaakt kunnen worden. We zien desondanks dat de
doorontwikkeling van de samenwerking extra inzet vraagt. In de komende maanden
concretiseren we deze opgave en wordt deze voorzien van een aanpak. U wordt
hierover vanzelfsprekend geïnformeerd.
Bestuursopdracht JGZ
Er wordt op dit moment op het niveau van Zuid-Holland Zuid een bestuursopdracht
JGZ uitgevoerd. De Dienst Gezondheid en Jeugd heeft het bureau AEF bij dit proces
betrokken als onafhankelijke partij. De bestuursopdracht is tweeledig.

Allereerst betreft het een beleidsverkenning naar de positionering van de JGZ als
kerntaak in de publieke gezondheid in relatie tot de veranderingen in het sociaal
domein. Deze beleidsverkenning biedt ook waardevolle handvatten voor het lokale
traject passend Verbinden 0-4.
Hiernaast heeft de bestuursopdracht (conform afspraken in de uitvoeringsovereenkomst JGZ) betrekking op een evaluatie van de dienstverlening van de JGZ
over de periode 2015-2016. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de
subsidietermijn al dan niet wordt verlengd vanaf het subsidiejaar 2018. De
uitkomsten van de bestuursopdracht zijn voor het zomerreces bekend.
In de tweede fase van de uitvoering van de bestuursopdracht wordt een
implementatieplan opgeleverd, waarin de verschillende conclusies en aanbevelingen
uit de beleidsverkenning en evaluatie gefaseerd tot uitvoering worden gebracht. Dit
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implementatieplan is gereed op 15 september 2016 en wordt uitgevoerd in de
periode tot en met 31 december 2017.

Integraal dienstverleningsconcept sociale teams en jeugdteams
Op 15 december 2015 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de
sociale teams. Ook heeft u op 2 februari een raadsinformatiebrief ontvangen over de
spreiding van de sociale teams. Hierin staat beschreven dat we binnenkort starten
met een traject naar een integraal dienstverleningsconcept voor sociale teams en
jeugdteams. Dit betekent een doorontwikkeling van de teams zoals die per 1 januari
2015 van start zijn gegaan. De teams hebben in de afgelopen 14 maanden een
stormachtige start doorgemaakt, waarin zij veel ervaringen hebben opgedaan en
zelfstandig grote slagen hebben gemaakt in hun ontwikkeling. In de komende fase
gaan we gezamenlijk verder aan de slag om te komen tot een integraal concept,
waarin wordt gewerkt vanuit dezelfde visie en waarden. Dit vraagt om specifieke
competenties en de juiste vorm van coördinatie en samenwerking. Daarnaast zijn er
belangrijke (facilitaire) randvoorwaarden waar aandacht voor zal zijn, zoals
huisvesting.

Ontwikkelingen jeugdteams
Tijdens de maandelijkse bestuurlijke driehoeksgesprekken tussen gemeente,
Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie wordt de voortgang van de uitvoering
door de jeugdteams besproken. De volgende aandachtspunten staan in 2016
centraal:
uitbreiden en verduurzamen van de verbindingen met de lokale infrastructuur;
optimaliseren leiding geven aan/coördinatie van de teams;
optimaliseren deskundigheid en inzet van de professionals.
We leggen deze zaken vast in de opdracht voor 2016. Het is van belang om de
uitvoering van de jeugdhulp door de jeugdteams te kunnen objectiveren. In de loop
van dit jaar worden dan ook verschillende onderzoeken uitgevoerd die betrekking
hebben op de werking van de teams:
De gemeente Dordrecht heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (0CD) de
opdracht gegeven een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de werking van de
jeugdteams, waarin de samenwerking met basisvoorzieningen centraal staat.
Uitvoerende professionals hebben een vragenlijst ingevuld en er worden leertafels
georganiseerd rondom thema's (onderwijs, sociale teams, voorscholen). Tijdens de
leertafels gaan professionals, aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten,
met elkaar in gesprek. De bevindingen van het onderzoek lichten we toe in de
raadsinformatiebrief bij de volgende kwartaalrapportage.
Er wordt dit jaar ook een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Dit is een landelijk
verplicht onderzoek, waarvoor richtlijnen zijn opgesteld door de VNG. De Stichting
Jeugdteams hanteert klanttevredenheidsvragenlijsten. Op dit moment wordt
nagegaan of deze volstaan voor het onderzoek en anders wordt een apart
onderzoek uitgevoerd door het OCD.
Voor de zomer wordt door een onafhankelijke externe partij een evaluatie
uitgevoerd van de Serviceorganisatie en de regionale formule jeugdteams. Hiertoe
heeft het DB op 18 februari 2015 een bestuursopdracht geformuleerd. Voor de
evaluatie van de Serviceorganisatie wordt gebruik gemaakt worden van het
evaluatiekader dat is vastgesteld in het inrichtingsplan van de Serviceorganisatie.
In de evaluatie van de regionale formule jeugdteams staan de volgende
hoofdvragen centraal:
o Wordt de regionaal afgesproken formule op dit moment naar tevredenheid
uitgevoerd?
o Wanneer dit niet het geval is, wat is de reden dat dit niet gebeurt?
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o In hoeverre staan partijen nog achter de vooraf vastgestelde uitgangspunten

ten aanzien van de jeugdteams?
o Willen gemeenten deze uitgangspunten continueren?
o Wanneer dit niet het geval is, welke wijzigingen willen gemeenten aanbrengen?
o In hoeverre zijn gemeenten tevreden over de invulling van de Stichting

Jeugdteams om de vooraf vastgestelde uitgangspunten te realiseren?
Beide evaluaties worden gescheiden van elkaar uitgevoerd, maar komen
uiteindelijk wel samen wanneer gekeken wordt naar de scenario's voor de
toekomst. Voor het zomerreces zijn de evaluatie en scenario's uitgewerkt.
Besluitvorming in gemeenten vindt plaats tussen juli en oktober. Deze planning
biedt voldoende ruimte om de gekozen scenario's op een verantwoorde wijze, en
conform de Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ, uit te kunnen voeren.
In het kader van samenhang rapporteert het OCD aan het einde van het eerste
kwartaal van 2016 over de uitkomsten van alle onderzoeken op het sociaal domein
tezamen. Hierin legt men verbindingen en wordt een doorkijk gemaakt waar
mogelijk. Voor de rapportage wordt de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (de
landelijke benchmark) als kapstok gebruikt. Het product zal een interactieve PDF zijn
met links naar de onderzoeken. De uitkomsten zullen met verschillende betrokken
partijen, waaronder uitvoerende organisaties, verder geduid worden. Eind april is er
een themasessie met uw raad over monitoring en sturing van de drie
decentralisaties, waarin de analyse onderwerp van gesprek is.
2. Een goede start
In de afgelopen twee jaar lag de focus van het Dordtse jeugdbeleid nadrukkelijk op
de transitie van de jeugdzorg en daarmee op de circa 15% van de Dordtse jeugd en
gezinnen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Het college gelooft in de kracht
van positief jeugdbeleid en wil de focus in 2016 dan ook verschuiven naar de gehele
Dordtse jeugd en opvoedomgeving. We willen scherper krijgen waar de wensen van
inwoners in dit kader liggen en hier op de juiste wijze op inspelen.

In het najaar van 2015 is vanuit de sector Maatschappelijke Ontwikkeling onder één
paraplu een traject gestart, waarin verschillende ontwikkelopgaven op het sociaal
domein worden beetgepakt. Door de opgaven scherp te maken en van een duidelijke
aanpak te voorzien brengen we focus aan en zorgen we voor samenhang. De
opgaven liggen in eerste instantie op het gebied van jeugd, zorg en ondersteuning en
participatie en krijgen gestalte in samenspraak met Dordtse inwoners en betrokken
professionals.

Een van de ontwikkelopgaven heeft de noemer 'een goede start'. Vlak voor het
kerstreces is gestart met open gesprekken met Dordtse ouders, gericht op de vraag
Wat roep het thema 'geef Dordtse kinderen een goede start' bij u op? De nadruk
tijdens de gesprekken ligt op de doelgroep van -9 maanden tot vier jaar. We geloven
erin dat focus op deze doelgroep (en dan primair de ouders) veel maatschappelijke
meerwaarde oplevert. Dit wordt ook onderbouwd door diverse wetenschappelijke
theorieën, zoals die van James Heckman (o.a. Heckman Curve).
De rode draden uit de gesprekken vormen een belangrijke basis bij het
doorontwikkelen van het preventieve (positieve) jeugdbeleid. We beperken ons
hierbij echter niet tot de ontwikkelopgave rond deze doelgroep. We bepalen ook
welke kansen er nog liggen op andere terreinen, zoals de maatschappelijke waarde
van sport en cultuur, talentontwikkeling en buiten (in de natuur) spelen.
We zullen u elk kwartaal informeren over de voortgang van dit proces.
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3. Rapportage Serviceorganisatie Jeugd
Bijgevoegd treft u de decemberrapportage van 2015 aan. Het is de eerste
kwartaalrapportage die ook daadwerkelijk betekenisvol is. Dit komt doordat het
systeem van de Serviceorganisatie inmiddels voor 95% is gevuld met bruikbare en
betrouwbare gegevens. In de managementsamenvatting treft u een samenvattende
tabel met toelichting aan. Deze geeft een mooi overzicht van de stand van zaken.
In 2016 wordt de rapportage verder doorontwikkeld qua vorm en inhoud.

Op 13 oktober jl. heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over de tweede burap
2015 van de Serviceorganisatie Jeugd, het uitvoeringsprogramma jeugdhulp 2016 en
de transformatieagenda jeugdhulp 2016-2018 ontvangen. U bent op 28 oktober jl.
middels een raadsinformatiebijeenkomst voor de Drechtsteden door de
Serviceorganisatie ook mondeling geïnformeerd over deze zaken en over andere
ontwikkelingen, zoals de inkoop voor 2016, de informatievoorziening en (financiële)
dilemma's. De bijbehorende presentatie heeft u begin november ontvangen.
In overleg met uw raad en de Serviceorganisatie zullen we bepalen op welke wijze u
ook in 2016 op gepaste wijze wordt geïnformeerd over zaken die hoofdzakelijk op
regionaal niveau spelen en waarvoor specifieke expertise van de Serviceorganisatie
voor gewenst is. U wordt voor 1 mei jl. geïnformeerd over de begroting van de
Serviceorganisatie voor 2017. Voor 15 juli a.s. ontvangt u de jaarrekening en het
jaarverslag over 2015 (inclusief rapportage voortgang doelen en indicatoren BRTA)
en voor 31 juli a.s. de eerste burap van 2016.

Kosten en dekking
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
N.v.t.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
N.v.t.
Bijlagen
- Rapportage Serviceorganisatie Jeugd Dordrecht december 2015.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris

M.M. van der Kraan
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