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Ouders 
 
6 juli 2022 
Kenmerk: 22.0003199 
 
Wat waren de thema’s die besproken zijn? 

1. Kennismaken met elkaar en welkom voor de nieuwe leden. 
2. Stand van zaken jeugdbescherming en toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugdzorg en de ministeries. 
3. Presentatie tussentijdse resultaten actieleren – traject jeugdhulp met verblijf door Hogeschool 

Windesheim. 
 
Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd: 
1) Algemene punten: 
Er is aandacht gevraagd voor de volledigheid en vindbaarheid van het ingekochte aanbod (ook op 
Kieszo is het lastig vindbaar.)   
Voor ingewikkelde situaties is er onvoldoende aanbod en het duurt ook lang voordat er een goede 
triage is verricht of voordat er een gedeeld beeld is over wat nodig is. De oorspronkelijke hulpvraag 
verdwijnt soms uit beeld. 
Tevredenheid over de hulpverlening hangt samen met de persoon die de hulp verleent. Er zijn ook 
goede ervaringen. 
 
2) Punten naar aanleiding van stand van zaken jeugdbescherming: 
Het is goed dat er een Regionaal Expertteam wordt ingericht. Voor ouders die vragen hebben voor het 
expertteam duurt het wachten op de start van het team erg lang. De hoop is dat het nu snel gaat 
starten. 
Goed dat de verklarende analyse wordt ingevoerd. Zorg wel dat daarna ook het aanbod beschikbaar is. 
 
3) Er is een presentatie gegeven over de tussentijdse resultaten van het actieleren onderzoek rodnom 
jeugdhulp met verblijf. De klankbordgroep geeft de volgende punten mee: 
- Het is belangrijk dat kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben, dat zou het uitgangspunt moeten 
zijn en niet het terugbrengen van het aantal uithuisplaatsingen naar 0. Niet voor alle kinderen is een 
uithuisplaatsing slecht. 
- Let op de taal die gebruikt wordt in de presentatie. Zorg dat deze ‘ouder- vriendelijk’ is. Sommige 
teksten zijn voor meerdere interpretatie vatbaar. 
- Er is herkenning dat doorgemodderd wordt in lastige situaties en dat er onvoldoende naar het hele 
gezin gekeken wordt. Het is van belang dat complexe zaken beter gevolgd worden.  
- Er was herkenning dat er (na een incident) soms ineens veel (hulp) tegelijk wordt ingezet. 
- Gedegen feitenonderzoek is nodig als startpunt van de hulp, dat wordt nu in sommige gevallen 
gemist.  
- Neem ook een vrijwillige uithuisplaatsing mee in het onderzoek omdat in die situaties mogelijk 
sprake is van een andere dynamiek. 
 
Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn? 
De Regio Gooi en Vechtstreek neemt de input mee in het vervolg van het actieleren- onderzoek en 
overleggen met en over de jeugdbescherming of jeugdhulp en in het maken van beleid.  
 
Komt er een vervolg(bijeenkomst)? 
Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar. Wil je ook deelnemen? Meld je aan bij: samenkracht@regiogv.nl of 
a.jong@regiogv.nl 
 
De volgende bijeenkomst wordt input opgehaald over het organiseren van het clientperspectief in 
Noord Holland (wat is ervoor nodig om dat goed te doen?) ten behoeve van de bovenregionale 
samenwerking voor kinderen met complexe problemen of situaties. Daarnaast spreken we over de  
jeugdbescherming.  
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