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Vragen: 

 
Ik zou graag de volgende vragen willen stellen t.a.v. Het onderzoek 40 duurste casussen jeugdhulp: 
 
Wij hebben het onderzoeksrapport ‘40 duurste casussen jeugdhulp’ gelezen en de toelichting van de 
onderzoekers daarop gehoord. In het rapport staan aanbevelingen genoemd ter verbetering genoemd. 
 
Wij willen graag weten van het college welke aanbevelingen worden overgenomen en op welke 
manier en wanneer wij dat als raad terugzien. 

 
 
Antwoord: 
We zijn voortdurend bezig met leren en verbeteren, waarvan dit onderzoek een onderdeel is. De 
uitkomsten van het onderzoek bevestigen enerzijds eerdere bevindingen, waardoor enkele 
aanbevelingen al zijn omgezet in acties. Voorbeelden hiervan zijn: één centrale toegang voor 
(jeugd)hulp bij de gemeente, van stepped-care naar matched o.a. door gebruik te maken van de 
verklarende analyse, meer regie gedurende het gehele hulpverleningsproces bij de 
klantmanagers en meer resultaatgericht werken. Deze uitgangspunten worden ook 
meegenomen in subsidieafspraken en inkoop. Ook worden deze uitgangspunten vastgelegd in 
het Beleidsplan Sociaal Domein. We blijven kritisch monitoren of deze acties voldoende tot 
uiting komen.  
 
Anderzijds zijn er ook aanbevelingen die nog omgezet moeten worden in acties. Een voorbeeld 
hiervan is de verbetering van de samenwerking tussen gemeente, hulpverlening en onderwijs. 
We nemen de overlegstructuur met het onderwijs opnieuw onder de loep. Verder laat het 
onderzoek zien dat de problematiek soms wordt veroorzaakt door de onderlinge samenwerking 
in de keten. De gemeente is slechts één schakel in het hulpverleningssysteem. Dit betekent dat 
het moeilijk is om het hulpverleningsproces te verbeteren zonder dit samen met de partners in 
het hulpverleningssysteem te doen. Om die reden komen gemeente en professionals uit de 
hulpverlening bijeen om de resultaten te bespreken en het open gesprek te voeren om zo van 
elkaar te leren en blijven verbeteren. Wanneer deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden 
informeren wij u hierover.  
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