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Geacht College, 
 
De kennisgroep jeugd van de ASD heeft het concept regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 
bestudeerd en besproken en een concept advies opgesteld. Op basis hiervan brengt de ASD 
onderstaand advies uit aan de gemeente Bernheze.  
Allereerst geven wij het advies om een lokale toevoeging te doen aan dit regionale plan (blz. 5 laatste 
alinea van de 3. Inleiding) in de vorm van een lokaal gericht uitvoeringsplan. Wij denken dat hiermee 
het lokale gezicht binnen het regionale speelveld beter zichtbaar maar ook beter begrijpelijk wordt 
voor de partijen die ermee te maken hebben.  Als voorbeeld willen we hierbij noemen blz. 17 8.7 
Aanpalende zorg; Hoe wordt dit nu uitgevoerd in de gemeente Bernheze? Het beleidsstuk omvat 
meerdere voorbeelden die lokaal vertaald kunnen worden.  
 
Tijdens het bespreken van het concept beleidsplan hebben we de adviezen  
samengevoegd  tot 4 hoofdthema's: 
 
Vroeg signalering 
Vroeg signalering verbonden aan preventie zien wij als een belangrijke sleutel om toekomstige 
problemen in het jeugd domein te voorkomen. Als vroeg signalering en preventie goed 
georganiseerd wordt zal dit naar verwachting een positieve invloed hebben op escalatie op latere 
leeftijd. Wij adviseren hierin een levensloopbenadering die domein overstijgend is (samenwerken 
met andere domeinen binnen de 0e-1e-2e en 3e lijn), verbeteren van signaalfunctie binnen 
vindplaatsen, verbreden van huidige meldcode naar vroeg signalering en bundelen van informatie.  
Dit verdient een prominente plaats aan het begin van het beleidsplan en is nu onderbelicht.  
Het advies is om een werkwijze met elkaar af te stemmen binnen de kaders van de AVG-wetgeving 
zodat het uitwisselen van informatie aan elkaar niet als belemmering wordt gezien. 
 
Verzamelen van Data en monitoren 
Wij vragen ons af op basis van welke data het stuk tot stand is gekomen, hoe de gekozen data 
gebundeld en geanalyseerd is en de visie op “welke data in de toekomst verzameld zal gaan 
worden”.  
Wij zien het proces van data verzamelen, bundelen, analyseren en hieruit conclusies trekken als 
belangrijk hulpmiddel om te sturen binnen het jeugd domein, zowel op regionaal- als lokaal niveau.  
Ons advies is om verschillende databases aan elkaar te koppelen en hier met elkaar regionale 
afspraken over te maken.  

Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
p/a Narcislaan 25, 5384 GM Heesch - tel. 06-28882435 - e-mail info@asd-bernheze.nl 



   
 
Wij denken hierbij o.a. aan de data die te vinden is bij de vindplaatsen en verwachten dat hiermee 
meer grip gegenereerd wordt op de problemen binnen het jeugd domein.  
 
Uit het plan wordt niet duidelijk hoe gemonitord wordt of de ingekochte jeugdhulp blijft aansluiten 
bij de vragen uit de praktijk. Transformatie van aanbod gerichte  jeugdhulp naar vraaggerichte 
jeugdhulp. Er zal zowel lokaal als regionaal verbinding gemaakt moeten worden tussen de  
verschillende voorzieningen. Dit is overstijgend aan het jeugd domein en hierbij is een integrale visie 
noodzakelijk.  
 
Voorwaarden 
Om tot de genoemde transformatie te kunnen komen zullen er een aantal voorwaarden op orde 
moeten zijn. Deze voorwaarden zien wij in het beleidsplan niet of onvoldoende terug. Een voorbeeld 
hiervan is afstemming van wijze van communiceren tussen jeugdigen, ouders en betrokken 
professionals en hier faciliterend een eenduidig laagdrempelig systeem aan te koppelen, rekening 
houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een ander voorbeeld is  
regievoering niet alleen stimuleren bij complexe problematieken maar ook werken aan kaders bij 
lichte ondersteuning. Denk hierbij aan het inzetten van cliëntondersteuners zoals deze op dit 
moment gefaciliteerd worden binnen de Wet Langdurige Zorg.  
Daarnaast geven wij het advies om een manier te vinden om de lokale gemeentelijke verschillen met 
elkaar te delen en/of uit te wisselen. Wij denken dat dit het leerrendement bevordert, de blinde vlek 
verkleint en het onnodig “wiel uitvinden” voorkomt.  
 
Overig  
Het valt ons op dat specifieke drugs- en verslavingsproblematiek niet in het beleidsplan genoemd 
worden terwijl dit een belangrijk probleemgebied is binnen het jeugd domein. Wij vragen ons af wat 
hier de achtergrond van is. Verder  vragen ons af hoe het vangnet georganiseerd is bij wachtlijst 
problematiek en of er voldoende aandacht is bij het inzetten van directe hulp.  
 
Tot slot willen wij ter overweging meegeven om een cliënt ervaringsonderzoek jaarlijks te laten 
plaatsvinden in plaats van 1x per twee jaar. De ASD Bernheze adviseert de Raad te gaan monitoren of 
de samenwerking tussen huisartsen en BJG voldoende tot stand komt na het aannemen van de motie 
binnen de gemeenteraad. De ASD Bernheze wil verder graag betrokken worden bij het opstellen van 
het uitvoeringsplan op lokaal niveau.  
 

Hoogachtend,  
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
 
Cc: Marije Gerfen 
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