Inbreng bij Regionaal Beleidsplan Jeugd 15 december 2021
Bij de beoordeling van dit regionale beleidsplan Jeugd moeten we rekening houden met de historie;
In de periode direct na de decentralisaties, 2015-2018 was het beroerd; Er is energie, tijd en werk
ingestoken om die 'puinhoop' stap voor stap te ontrafelen, puin ruimen, repareren, werkwijzen
aanpassen, komen tot voornemens: hoe komen we bij een andere, betere uitvoeringspraktijk?
Jammer dat er niet diep wordt ingegaan op de analyse van de ontstane knelpunten in het land van de
jeugdhulp.
Wat er nu ligt is een weerslag van een proces met veel overleg-partners;nog steeds niet ideaal, nog
niet overal konkreet genoeg, niet altijd in begrijpelijke taal vervat.
Er is veel wat nog om verbetering vraagt, zie wachtlijsten, te veel verschillende hulpverleners bij
een jongere; regeldrang; onvoldoende inzicht of de jongeren in hun situatie op een goede manier
bereikt en geholpen worden. Helaas bereiken de inzichten van organisaties als Het Vergeten Kind
dit beleidsproces niet of nauwelijks; Helaas ook is het ondoenlijk om dit beleidsplan in z'n totaliteit
naar de tekentafel terug te sturen. We gaan als gemeente, mèt onze collega's in de regio hiermee aan
de slag. Ons pleidooi is: streef bij evaluatie en verdere ontwikkeling meer naar lange termijnaanpak met zorg en aandacht voor elk kind, die jongere, hun omgeving.
GroenLinks wil benadrukken a) de ingeslagen koers is onder de huidige realiteit niet verkeerd; er
komt focus op zinvolle en noodzakelijke zaken gaat en b) het kan altijd nog beter.
Een aantal konkrete vragen:
1. In H 3.4 over de Toegang, worden vijf basisfuncties benoemd; Juist omdat het zo belangrijk is dat
bij de voordeur zo direct en met alle mogelijke expertise wordt gezien wat de vraag is, wat de
achtergrond is, wat de vervolgstappen moeten zijn, wordt terecht geïnvesteerd in opleiding en
intervisie van alle toegangmedewerkers.
Geldt dit ook voor de vrijwilligers die bijv. bij de Informatie- en Adviespunten werken?
2. Welke afspraken zijn er met betrekking tot preventie en aanpak van zwerfjongeren?
3. De leefwereld van jongeren in de knel is een andere dan het labyrint van beleidsnota's en
aanbieders. De positie en inzet van ervaringsdeskundige blijkt te werken! dat kan naar beide kanten
goed werken. Geef die inzet ruimte!
4. Per segment (en subsegment) zijn kpi's geformuleerd; hopelijk gaat investering in
netwerkontwikkeling; en kwaliteits, deskundigheidsuitwisseling lonen. Wij vinden het belangrijk
dat we structureel geïnformeerd worden over de resultaten.

