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Betreft: Nota integraal jeugdbeleid Zeeuws-Vlaanderen.
Geacht College
Naar aanleiding van bovengenoemde nota wil de RMDO het volgende opmerken. Onze opmerkingen
inzake de Verordening Jeugdhulp hebben wij in een afzonderlijk schrijven doen toekomen. Daar waar
nodig, verzoeken wij U beide documenten in samenhang te bezien.
Algemene lijn:
Het motto van de nota “100% Jeugd” is lovenswaardig, maar in de uitvoering komt dit motto niet
geheel tot zijn recht. Wij komen daar in het vervolg van dit advies op terug.
Bij de visie en de missie hebben wij het expliciet opnemen van de beschermingsgedachte gemist. Het
primaat van de hulp -zie de IVRK- behoort bij het kind te liggen. Natuurlijk wordt zoveel mogelijk
gehandeld in overleg met de ouders, maar daar waar ouders onvoldoende hulp kunnen of willen
inroepen of onvoldoende in staat zijn om het belang van het kind prioriteit te geven, dient de overheid
–i.c. de gemeente–in te grijpen en het primaat van de hulp bij het kind te leggen.
De nota is gericht op het zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk verlenen van hulp aan de basis. Lichte
hulp dus, ter voorkoming van zwaardere hulp. De RMDO onderschrijft deze strategie en constateert
dat deze in overeenstemming is met de strategie van het WMO-beleid.
Onderwijs en talentontwikkeling.
In dit deel van de nota wordt gewezen op het belang van goed onderwijs als “basis voor de rest van het
leven, zowel in het persoonlijke leven als in het maatschappelijk verkeer.” Deze bewering, gevoegd bij
het motto van de nota “100% Jeugd” schept hoge verwachtingen, die naar de mening van de RMDO
niet geheel worden waargemaakt.
Het begrip “passend onderwijs” krijgt onvoldoende prioriteit en wordt onvoldoende uitgewerkt . De
voornemens zijn sympathiek, maar de uitwerking blijft naar onze mening te veel steken in goede
voornemens, onderzoek en overleg en het op lange termijn kijken naar mogelijkheden. Ook kan de
RMDO zich niet onttrekken aan het idee dat er teveel aanbodgericht wordt gedacht, terwijl bij deze
vormen van onderwijs juist zoveel winst is te behalen in het vraaggericht aan de slag gaan.

Het zal in onze regio altijd gaan om –relatief gezien– kleine aantallen. Het zou zo jammer zijn als deze
kinderen, jong volwassenen soms, moeten wachten tot de overlegcircuits het met elkaar eens zijn. Een
zaak als de door U genoemde integratie van speciaal onderwijs en gespecialiseerde dagbesteding
moet niet naar een lange termijnvisie worden geschoven. Het probleem is er nu. Er is veel kennis en
bereidheid, ook bij de zorgboerderijen in onze regio, om tot creatieve oplossingen te komen, maar
bestaande regelgeving is vaak nu nog te rigide om die oplossingen te verwezenlijken. De RMDO raadt
Uw College aan hierin het voortouw te nemen. Het bieden van passend onderwijs kan niet alleen een
zaak zijn van schoolbesturen. De raakvlakken met het Jeugdbeleid, met het WMO-beleid en met de
Participatiewet zijn overduidelijk en alle gericht op deelname aan het maatschappelijk verkeer en
bevorderen van de zelfredzaamheid. In die zin past het uitstekend in het streven naar het zo vroeg
mogelijk aanbieden van hulp, ter voorkoming van zwaardere problematiek.
Gemeentelijke entiteit.
In de nota wordt heel duidelijk gewezen op de vrijheid van de betrokken gemeenten om op lokaal
niveau invulling te geven aan zaken. In Sluis gebeurt dat middels Porthos, dat per 1 januari a.s. valt
onder rechtstreekse aansturing door of integratie in de nieuw te vormen gemeentelijke entiteit. De
RMDO heeft met instemming kennis genomen van het feit dat Uw College de aansturing, de
verantwoordelijkheden en de mandatering duidelijk gaat organiseren, zodat er efficiënt en doelmatig
gewerkt kan worden.
Expertisepool.
Bij dit onderdeel maakt Uw College melding van het streven naar één Zeeuws-Vlaamse pool van
onafhankelijke deskundigen, die breed inzetbaar zijn en als klankbord kan dienen voor o.a. huisartsen.
Dit voornemen heeft de RMDO verbaasd. Aangezien ca. 80% van de hulpvragen betrekkelijk eenvoudig
van aard zijn, lijkt het meer voor de hand liggend de voor bediening van deze groep benodigde
expertise zelf in huis te halen. Wanneer zeer specifieke deskundigheid nodig is, moet deze uiteraard
ingehuurd kunnen worden. Dit zal eerder op Zeeuwse schaal georganiseerd dienen te worden, dan
regionaal. Van de medewerkers van Porthos (of in de toekomst de Gemeentelijke entiteit) mag zeker
verwacht worden dat zij naar huisartsen en scholen als klankbord kunnen fungeren. Eenvoudige
problemen dienen op eenvoudige wijze te worden opgelost.
In de nota wordt zo af en toe verwezen naar Vlaanderen, maar verder dan terloopse opmerkingen
wordt er weinig mee gedaan. Feitelijk gezien wordt er op veel gebieden die de gezondheidszorg en het
onderwijs betreffen samengewerkt met Vlaanderen ,maar op het gebied van de jeugdzorg is dit
kennelijk niet mogelijk. De RMDO beveelt Uw College aan om ook hier de samenwerking te zoeken en
de kansen te benutten.
Jeugdzorgplus.
In de nota lezen wij dat de inkoop van Jeugdzorgplus georganiseerd dient te worden op het niveau van
het zorggebied, in de Zeeuwse situatie Zorggebied Zuid. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd haalbaar
is. Dit maakt dat Zeeuwse jongeren soms door het hele land geplaatst moeten worden, met als gevolg
dat de banden met het gezin moeilijker in stand gehouden kunnen worden.

Bovendien werkt het kostenverhogend, doordat Zeeuwse hulpverleners soms grote afstanden moeten
afleggen om het contact met cliënten en hun verzorgers in stand te houden. Het verdient aanbeveling
om op Zeeuwse schaal te inventariseren wat er is en wat er nodig is. Bovendien is het veel logischer om
hierover eveneens contact te zoeken met Vlaanderen en te bezien of samenwerking mogelijk is.
Informatie.
De RMDO onderschrijft het belang van registratie en informatie als middel voor het verkrijgen van
inzicht in geleverde en benodigde diensten en voor het afleggen van verantwoording. Maar het nut van
een Zeeuws Planbureau ontgaat ons ten enenmale! Wij herhalen nog maar eens ons pleidooi om het
geld ten goede te laten komen aan het primaire proces en niet aan allerlei effectmetingen en analyses
waar niemand op zit te wachten en die uiteindelijk allemaal in de bureauladen verdwijnen.
Wij raden Uw College aan prioriteit te geven aan de klant-ervaringsmetingen en die te gebruiken als
instrument om de dienst- en hulpverlening te monitoren en te verbeteren .
Resumerend komt de RMDO tot de volgende aanbevelingen:
1. Het bij de visie en missie expliciet opnemen van de beschermingsgedachte.
2. Het zo spoedig mogelijk beginnen met het uitwerken van het begrip “passend onderwijs” en
daarbij in overleg te gaan met o.a. het speciaal onderwijs en de zorgboerderijen, zodat ook
kinderen en jongvolwassenen met beperkingen van welke aard dan ook toegang hebben tot
een voor hen passende manier van onderwijs.
3. Er voor te zorgen dat binnen de nieuw te vormen gemeentelijke entiteit waarin Porthos
geïntegreerd zal worden voldoende expertise beschikbaar is om het merendeel van de
hulpvragen te kunnen beantwoorden.
4. Alvorens te starten met een expertisepool nadrukkelijk in beeld te brengen welke
deskundigheid noodzakelijk is en hoe e.e.a. gefinancierd gaat worden.
5. Met betrekking tot Jeugdzorgplus te inventariseren wat er in het Zeeuwse is en wat er nodig is,
zodat cliënten zo mogelijk dicht bij huis geholpen kunnen worden.
6. Op het brede terrein van de Jeugdzorg de contacten met Vlaanderen op te pakken om te zien
of samenwerking en benutting van elkaars expertise tot de mogelijkheden behoort.
7. De registratie en informatie zoveel mogelijk te beperken tot hetgeen nodig en nuttig is voor
het bevorderen van klanttevredenheid en het verbeteren van de dienst- en hulpverlening.
In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,
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