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: beleidsplan Jeugdhulp en Wmo

Geacht College,
De adviesraad heeft in een eerder stadium al meegedacht over dit plan. Hieronder treft u onze
opmerkingen en adviezen aan.
Wij kunnen veel waardering opbrengen voor dit plan
Op een systematische manier worden doelen geconcretiseerd en omgezet in
uitvoeringsvoornemens. Ook de voornemens zelf spreken aan. Dit concept beleidsplan is ondanks de
complexiteit veel leesbaarder geworden dan de eerdere versies. Goed om aandacht te blijven
houden voor de leesbaarheid.
Voer geslaagde pilots voor verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp zo snel en breed mogelijk in
Er wordt gesproken over de lopende pilots om tot een goede verbinding tussen onderwijs en
jeugdhulp te komen. Wij adviseren om geslaagde pilots zo snel en breed mogelijk in te voeren, zodat
dan de Lochemse samenleving het meest van het succes profiteert.
Zorg voor een warme overdracht bij overgang van jeugdigen naar volwassenenzorg
Betoogd wordt dat de overgang van jeugdigen naar de volwassenenzorg wordt gegarandeerd door
een toekomstplan. Ons advies is om daarbij ook een warme overdracht te laten plaatsvinden. Tenzij
in dit plan, met redenen gestaafd, aangegeven wordt dat de jongvolwassenen en/of de wettelijke
vertegenwoordiging dit niet nodig vinden (pagina 18).
Zorg voor een duurzame oplossing voor de inzet van zorg coördinatoren
Zoals wij al eerder in een apart advies opmerkten is het niet reëel om te verwachten dat kleine
kernen de helft van de kosten van een zorgcoördinator betalen. Soms lukt het om subsidie van
elders binnen te halen. Vervolgens bestaat het gevaar dat het project na 1 of 2 jaar alsnog in elkaar
zakt, omdat er geen middelen meer zijn.
Wij missen de volledige omschrijving van ‘t Baken
In het eerdere concept stond een uitgebreidere en helderdere tekst over ’t Baken. Deze prefereren
wij:
`Inwoners met een hulpvraag melden zich bij ‘t Baken. Het is daarom heel belangrijk dat ’t Baken
goede dienstverlening biedt. ’t Baken biedt nieuw perspectief en ondersteuning voor iedereen in de
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Lochemse samenleving met een vraag over zorg, jeugd, werk en
inkomen. Iedereen die bij ’t Baken komt voelt zich gehoord, ziet
nieuwe mogelijkheden en heeft meer grip op zijn of haar situatie.
’t Baken helpt inwoners verder:
 We zijn laagdrempelig en dichtbij
 1 toegang, 1 contactpersoon, 1 plan op alle leefgebieden
 De hulpvraag van de inwoner staat centraal
 Ondersteuning waar nodig en zelfstandig waar het kan
 We kijken naar alle leefgebieden en creëren samenhang tussen deze leefgebieden
 Samenwerking is essentieel
 Onze werkwijze is transparant: we zijn open naar de inwoners en hebben heldere
procedures
 We verschuilen ons niet achter regels, maar kijken juist naar wat er wel kan. We werken
vanuit de bedoeling en passen maatwerk toe.
 Consulenten hebben voldoende kennis en vaardigheden.
 Denken vanuit normaliseren
 Gebruik maken van de 10 beschermende factoren. In bijlage 2 lichten we deze factoren
verder toe.
 Goed zicht op de Algemene voorzieningen en Algemene oplossingen
 Indien extra expertise nodig is wordt het CJG4kracht ingezet
 Aandacht voor reflectie (intervisie en supervisie) en het uitvoeren van verbeteracties.
 Samenwerken met en uitbreiden van netwerk: iedereen uit het netwerk kan iets betekenen!
 Focus in vakmanschap. Elke consulent kent de top 10 aan hulpvragen van zijn of haar cliënten
en verdiept zich hoe je een goed resultaat kan bereiken met daarbij de best passende
(evidence based) interventies`.
Voorkom dat jeugdigen opnieuw de dupe worden door verandering van de wet
De wet op de jeugdzorg staat op het punt veranderd te worden. De Adviesraad dringt er op aan om
deze veranderingen vroegtijdig te wegen op de gevolgen voor de betrokken jongeren en hun
ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Voorkomen dient te worden dat de jeugdigen, waar deze wet
voor bedoeld is, niet opnieuw de dupe worden.
Zorg ervoor dat resultaten gemeten dan wel geëvalueerd kunnen worden
De effectiviteit van dit fundamentele plan staat en valt met de uitvoering. Misschien kan jarenlang
met dit plan volstaan worden. Dit betekent uiteraard niet dat er geen nieuwe maatregelen genomen
kunnen, misschien wel moeten worden. Voor de effectiviteit is een goede evaluatie van de
onderdelen noodzakelijk. De voorbereiding van die evaluatie dient nu te beginnen, omdat het anders
onduidelijk is op welk moment bepaalde effecten opgetreden zijn.
Met hartelijke groet,
namens de adviesraad

Wim Koch
Voorzitter
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