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Geacht College,  

 

Op woensdag 8 maart jongstleden organiseerde de PvdA Stichtse Vecht in het Trefpunt in Maarssen een 

drukbezochte regionale thema-avond over Jeugdhulp. Ruim 60 ouders, zorgverleners, raadsleden, leden van 

Participatieraden en overige belangstellend

staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), de Amersfoortse wethouder Fleur 

Imming (PvdA) en Jacqueline Gomes van UW Ouderplatform.

 

Voorafgaand aan de avond maakten 15 inw

persoonlijke ervaring met Jeugdhulp te delen met de staatssecretaris en de andere sprekers. Dit werd zowel 

door staatssecretaris Van Rijn als de inwoners erg gewaardeerd. De staatsecretaris gaf aan 

kwestie meer is van nog meer regels, maar ervoor zorgen dat iedereen snel groeit in de rol die nodig, en nu ook 

mogelijk, is. 

  

Graag informeren wij u over de uitkomsten van de thema

knelpunten.  

 

Wachtlijsten en aansluiting onderwijs en zorg

Veel praktijkverhalen gingen over wachtlijsten in de Jeugdhulp. 

crisisopvang. Passende crisisopvang hoort binnen 48 uur georganiseerd te zijn.

Wachtlijsten leiden daarnaast vaak tot problemen of zelfs uitval in het onderwijs. Andersom leidt het ontbreken 

van maatwerk (Passend Onderwijs) soms weer tot een beroep op Jeugdhulp. 

 

Voorstel / advies: 

Wachtlijsten moeten worden voorkomen.

ook echt beschikbaar is. PvdA Stichtse Vecht pleit

zorg.  

 

Onbekendheid onafhankelijke cliënt

Een ander veelgehoord knelpunt ging over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze blijkt nog steeds niet 

overal goed georganiseerd te zijn. Veel inwoners weten niet eens dat ze recht hebben op onafhankelijke 

cliëntondersteuning, terwijl ze daar actief o

 

Voorstel/ advies: 

Van belang is dat de onafhankelijke cliëntondersteuning

Wmo o.a. artikel 2.2.4 en 2.3.2 lid 3 Wmo

ook mondeling tijdens het eerste contactmoment met het wijkteam (bijvoorbeeld in een eerste 

telefoongesprek) over de inzet van een onafhankelijk cliëntondersteuner
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 Betreft: Knelpunten Jeugdhulp

Utrecht-West

  
 

Op woensdag 8 maart jongstleden organiseerde de PvdA Stichtse Vecht in het Trefpunt in Maarssen een 

avond over Jeugdhulp. Ruim 60 ouders, zorgverleners, raadsleden, leden van 

Participatieraden en overige belangstellenden uit de regio Utrecht-West gingen hierover in gesprek met 

staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), de Amersfoortse wethouder Fleur 

Imming (PvdA) en Jacqueline Gomes van UW Ouderplatform. 

Voorafgaand aan de avond maakten 15 inwoners van het aanbod gebruik om tijdens een maaltijd hun 

persoonlijke ervaring met Jeugdhulp te delen met de staatssecretaris en de andere sprekers. Dit werd zowel 

Van Rijn als de inwoners erg gewaardeerd. De staatsecretaris gaf aan dat het nu geen 

kwestie meer is van nog meer regels, maar ervoor zorgen dat iedereen snel groeit in de rol die nodig, en nu ook 

Graag informeren wij u over de uitkomsten van de thema-avond en in het bijzonder de gesignaleerde 

en aansluiting onderwijs en zorg 

Veel praktijkverhalen gingen over wachtlijsten in de Jeugdhulp. Zo zijn er momenteel zelfs wachtlijsten voor 

crisisopvang. Passende crisisopvang hoort binnen 48 uur georganiseerd te zijn. 

vaak tot problemen of zelfs uitval in het onderwijs. Andersom leidt het ontbreken 

van maatwerk (Passend Onderwijs) soms weer tot een beroep op Jeugdhulp.  

Wachtlijsten moeten worden voorkomen. De gemeente zal ervoor moeten zorgen dat de gekozen jeugdhulp 

dA Stichtse Vecht pleit daarnaast voor een veel betere aansluiting van onderwijs en 

tondersteuning 

Een ander veelgehoord knelpunt ging over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze blijkt nog steeds niet 

overal goed georganiseerd te zijn. Veel inwoners weten niet eens dat ze recht hebben op onafhankelijke 

cliëntondersteuning, terwijl ze daar actief op gewezen moeten worden.  

onafhankelijke cliëntondersteuning actief wordt aangeboden (dit is een recht vanuit de 

o.a. artikel 2.2.4 en 2.3.2 lid 3 Wmo). Informeer ouders via de gemeentelijke website, met folders

ook mondeling tijdens het eerste contactmoment met het wijkteam (bijvoorbeeld in een eerste 

telefoongesprek) over de inzet van een onafhankelijk cliëntondersteuner. 

Telefoon (0346) 284680  

 

stichtsevecht@pvda.nl 
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Knelpunten Jeugdhulp in de regio 

West 

Op woensdag 8 maart jongstleden organiseerde de PvdA Stichtse Vecht in het Trefpunt in Maarssen een 

avond over Jeugdhulp. Ruim 60 ouders, zorgverleners, raadsleden, leden van 

West gingen hierover in gesprek met 

staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), de Amersfoortse wethouder Fleur 

oners van het aanbod gebruik om tijdens een maaltijd hun 

persoonlijke ervaring met Jeugdhulp te delen met de staatssecretaris en de andere sprekers. Dit werd zowel 

dat het nu geen 

kwestie meer is van nog meer regels, maar ervoor zorgen dat iedereen snel groeit in de rol die nodig, en nu ook 

avond en in het bijzonder de gesignaleerde 

Zo zijn er momenteel zelfs wachtlijsten voor 

vaak tot problemen of zelfs uitval in het onderwijs. Andersom leidt het ontbreken 

n dat de gekozen jeugdhulp 

voor een veel betere aansluiting van onderwijs en 

Een ander veelgehoord knelpunt ging over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze blijkt nog steeds niet 

overal goed georganiseerd te zijn. Veel inwoners weten niet eens dat ze recht hebben op onafhankelijke 

(dit is een recht vanuit de 

website, met folders, maar 

ook mondeling tijdens het eerste contactmoment met het wijkteam (bijvoorbeeld in een eerste 



 

 
 

 

Hulp na 18e verjaardag (18-/+ problematiek)

Een derde probleem dat werd aangegeven

hulp verschuift naar de WMO en ZVW. 

van 18-/+ ondersteuning en zorg. 

 

Voorstel/ advies: 

Wij zijn een groot voorstander voor het automatisch doorlopen

Hierbij zouden geen drempels mogen ontstaan waardoor zorgmijding ontstaat en waardoor jongeren 

vroegtijdig schoolverlater worden zonder startkwalificatie op zak.

  

Deskundigheid bij complexere Jeugdhulp problematiek

Tenslotte bleek tijdens de thema-avond dat de deskundigheid bij degenen die bepalen welke zorg nodig is, 

soms te kort schiet, vooral bij complexere problemen.

 

Voorstel/ advies: 

Organiseer (desgewenst op regionaal nive

Jeugdhulp problematiek. 

 

Wij vernemen graag hoe het college tegen de geschetste

om de knelpunten aan te pakken. Uw reactie

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,
 
 
 
Maarten van Dijk   Els Swerts
 

 
  

+ problematiek) 

Een derde probleem dat werd aangegeven is het doorlopen van de hulp wanneer het kind 18 jaar wordt en de 

aar de WMO en ZVW. Het ontbreekt vaak aan een doorlopende lijn van aanbod en financiering 

voor het automatisch doorlopen van noodzakelijke zorg bij de

Hierbij zouden geen drempels mogen ontstaan waardoor zorgmijding ontstaat en waardoor jongeren 

vroegtijdig schoolverlater worden zonder startkwalificatie op zak. 

bij complexere Jeugdhulp problematiek 

avond dat de deskundigheid bij degenen die bepalen welke zorg nodig is, 

soms te kort schiet, vooral bij complexere problemen. 

Organiseer (desgewenst op regionaal niveau) dat er expertise/ deskundigheid aanwezig is m.b.t. complexere 

Wij vernemen graag hoe het college tegen de geschetste knelpunten aankijkt en welke maatregelen u neemt 

w reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

Els Swerts   

is het doorlopen van de hulp wanneer het kind 18 jaar wordt en de 

Het ontbreekt vaak aan een doorlopende lijn van aanbod en financiering 

van noodzakelijke zorg bij de overgang 18-/+. 

Hierbij zouden geen drempels mogen ontstaan waardoor zorgmijding ontstaat en waardoor jongeren 

avond dat de deskundigheid bij degenen die bepalen welke zorg nodig is, 

au) dat er expertise/ deskundigheid aanwezig is m.b.t. complexere 

maatregelen u neemt 


