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Advies nr. 14 inzake het “conceptbeleidsplan jeugdhulp 2019-2023” 
 
Geacht College, 
 
23 Januari 2019 ontvingen wij uw conceptbeleidsplan jeugdhulp 2019-2023 met 
bijbehorend document/implementatieplan ‘Wat gaan we daarvoor doen’. Uw 
coördinerend beleidsambtenaar heeft beide documenten toegelicht zowel in het sub 
regionale voorzittersoverleg van adviesraden Maastricht-Heuvelland en in onze 
reguliere vergadering van 27 februari 2019. Onzerzijds hebben wij haar in die laatste 
vergadering al een richting van ons advies meegegeven. 
 
Ons beeld 
 
Wij zien in uw conceptbeleidsplan jeugdhulp een notitie die weergeeft, welke 
doelstellingen u in Zuid-Limburg met de jeugdhulp wenst te bereiken. Met het 
bijbehorend implementatieplan wilt u laten zien, hoe u die denkt te bereiken. Wij lezen 
in het conceptbeleidsplan ook diverse zaken die u de afgelopen vier jaar bent 
tegengekomen.  
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben geconstateerd, dat de doelstellingen in uw conceptbeleidsplan jeugdhulp 
ideëel van aard zijn en weinig afwijken van uw doelstellingen van vier jaar geleden. Wij 
zien ook, dat uw bijbehorend implementatieplan ‘Wat gaan we daarvoor doen’ in relatie 
staat tot deze ideële doelstellingen en daardoor in onze ogen het karakter heeft 
gekregen van een verzameling intenties. Wij missen echter een diepgaande analyse van 
de problemen die u de afgelopen jaren bent tegengekomen. 
 
U constateert zelf bijvoorbeeld, dat bij een totale afname van het aantal kinderen die de 
afgelopen jaren zijn geboren het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt, is toegenomen. 
Wij zouden hier graag een integrale -waar nodig sociaal domein brede- analyse van zien. 
Hoe zit het met de preventie? Daar had u hoge verwachtingen van. Ook waren er hoge 
verwachtingen van het idee '1 gezin, 1plan, 1 regisseur’. Waarom werkt dit idee (nog) 
niet goed? Hoe komt het trouwens dat dit in Heerlen-Parkstad beter schijnt te werken? 
Worden de ingekochte arrangementen wel op de juiste manier ingezet? Ligt het aan de 
kenmerken van jongeren en hun leefomgeving, zijn die problematischer geworden? 
Moet er niet veel meer en veel efficiënter iets worden gedaan aan de bestrijding van de 
armoede/sociale achterstanden? 
 
Wij zijn van mening, dat in uw beleidsplan jeugdhulp uw doelstellingen realistisch 
moeten zijn en gebaseerd op een diepgaande analyse van de problemen die u bent 
tegengekomen. Wij hebben geen problemen met ideële doelstellingen. Waar wij wel een 
probleem mee hebben is, dat u deze heeft verwoord in een ‘conceptbeleidsplan 
jeugdhulp’. In onze ogen is het geen beleidsplan, maar een kadernotitie.  
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Ons advies 
 
-Op grond van onze bevindingen adviseren wij u uw conceptbeleidsplan jeugdhulp een 
kadernotitie te noemen. 
 
-Daarnaast adviseren wij u breder, integraler te onderzoeken, hoe het komt dat bij een 
totaal kleiner aantal kinderen die de afgelopen jaar zijn geboren, het aantal jeugdigen die 
jeugdhulp ontvangen, is toegenomen. Daarvoor hebben wij u in dit advies een overigens 
niet uitputtend aantal vragen meegegeven.  
 
-Wij adviseren u ons daarna -ter advisering- te voorzien van een (concept) beleidsplan 
jeugdhulp dat gaat bestaan uit realistische, haalbare doelstellingen die zijn gebaseerd op 
een fundamentele analyse van de geconstateerde problemen. Een conceptbeleidsplan dat 
vergezeld gaat van een implementatieplan dat meer is dan het noemen van intenties.  
 
In het implementatieplan dat wij voor ogen hebben, kunt u -ook in de tijd- de lijnen 
uitzetten die concreet en meetbaar zijn op basis van de in het beleidsplan vastgestelde, 
realistische doelstellingen. Doelstellingen die voortvloeien uit een fundamentele en 
integrale analyse van de problemen waar u nog tegenaan loopt. Aan het eindpunt en 
tussentijds kunt u dan nagaan, of de (tussentijdse) doelstellingen bereikt zijn. En zo niet, 
het plan mogelijk bijstellen dan wel de beoogde doelen aanpassen. 
 
-Derhalve adviseren wij u monitoring als apart onderdeel toe te voegen aan uw beleidsplan 
en implementatieplan jeugdhulp Zuid-Limburg. 
 
In afwachting van uw reactie tekenen namens de integrale Adviesraad Sociaal Domein 
Maastricht 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
Harry Visser,      Kees Eken, 
secretaris      voorzitter 
 


