
 

 

 

 

 

Aan: 

Raadsleden Haarlem 

Commissie Samenleving 

22 oktober 2019 

Betreft: update jeugdhulp & vaktherapie 

 

Beste Raadsleden, 

 

Op 14 mei 2019 heb ik u voor het laatst op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom 

vaktherapie en de jeugdhulp. 

 

 

Gesprek met wethouder Jur Botter -april 2019 

De wethouder heeft onze aanbieding om eens in onze praktijken te komen kijken aangenomen en 

hiervoor zal na de zomervakantie een moment gezocht worden. We hebben hier nog geen datum 

voor gepland. 

 

Ontregel de zorg – Schrapdagen Jeugdzorg 

Op 12 juni werd in heel Nederland de Landelijke Schrapdag Jeugdzorg (verminderen van 

administratieve lasten, https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-

welzijn/2019/04/landelijke-schrapdag-jeugdzorg) gehouden: allerlei verschillende jeugdzorgwerkers 

gaan tegelijkertijd vermijdbare administratie en regels uit de jeugdzorg schrappen. Op deze eerste 

bijeenkomst in Haarlem waren 7 jeugdprofessionals aanwezig: één systeemtherapeut, één 

jeugdbeschermer, twee pleegzorgmedewerkers en drie vrijgevestigd vaktherapeuten. Met elkaar 

hebben zij de knelpunten besproken. Hierbij bleken sommige punten een gedeeld probleem en 

anderen specifiek voor eigen beroepsgroep en/of taken.  Uit alle knelpunten zijn vijf punten als 

prioriteit op de “Schapkaart” gezet (zie bijlage1).  Een van de gezamenlijke punten is probleem met 

toegang tot zorg, oftewel de rol van het CJG bij toegang naar en verlengingen van jeugdhulp. Dit punt 

komt overeen met de landelijke top 6 van knelpunten. 

 

Op 4 september was de tweede sessie waarbij ook de bestuurders van jeugdhulpaanbieders, 

ambtenaren en de wethouder (gedeeltelijk) aanwezig zouden zijn. De deelnemers van de 1e dag 

zouden nu de 5 grootste knelpunten toelichten. De bestuurders moeten de stappen gaan zetten die 

nodig zijn om de overbodige regels te schrappen. 

 

Tot onze verrassing waren er bij dit overleg, naast de verwachte bestuurders, ook ineens 

jeugdprofessionals aanwezig, die op 12 juni niet aan de 1e ronde hadden meegedaan. De ambtenaar 

van de gemeente lichtte toe dat zij zelf deze professionals van de instellingen hadden uitgenodigd, 

omdat ze met deze gecontracteerden contacten hebben.  
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De ambtenaar in kwestie had er niet aan gedacht om ook gecontracteerde vrijgevestigde 

(regie)behandelaren uit te nodigen. Hierdoor ontstond een onevenredige verdeling van 

gecontracteerde (grote) instellingen en (kleine) vrijgevestigde jeugdhulp aanbieders. Dit kreeg ook 

zijn weerslag op het verloop van het gesprek.  

De opzet met veel nieuwe mensen leidde voor een deel tot een herhaling van de 1e dag: namelijk het 

inbrengen en bespreken van allerlei andere, nieuwe problemen. De oorspronkelijk vastgestelde 

punten raakten hierdoor ondergesneeuwd. 

Ondanks dat ‘Toegang tot zorg’ een gedeelde en zelfs landelijk probleem is, was er helaas maar één 

medewerker I&A van het CJG aanwezig. Zij was echter onvoldoende op de hoogte en had geen 

mandaat om echt te kunnen reageren op de vragen en knelpunten rondom de toegangsfunctie van 

het CJG. De aanwezigheid van een manager en/of toegangsmedewerker was wenselijk geweest. Het 

is een gemiste kans dat zij er niet waren. 

We kregen als vrijgevestigde vaktherapeuten o.a. de boodschap van mensen, die er bij de 1e ronde 

niet waren, dat wij -en ons punt op de schapkaart - niet thuis hoorden op de schrapdag. Dat dit door 

zowel andere jeugdprofessionals, hun bestuurders en ambtenaren wordt gesteld heeft veel te maken 

met de onbekendheid van de positie van vrijgevestigde vaktherapie binnen de jeugdhulp. Inmiddels 

is heeft de VNG hier zelf ook meer duidelijkheid over gegeven in een factsheet. 

 

De opzet van de 2e ronde heeft niet geleid tot het doel van de dag: het vaststellen van welke 

overbodige regels er zijn en welke geschrapt kunnen worden. Er zijn voornamelijk afspraken gemaakt 

voor vervolg overleggen in verschillende samenstellingen. Het belangrijke knelpunt rondom de 

toegang en de rol van het CJG is nu verdeeld over verschillende overleggen.  

De gemeente heeft ondanks de deadline van september op veel onderwerpen nog geen vervolg- 

gesprekken gepland. We hebben als deelnemers daar nu zelf contact over gezocht. 

 

We hopen dat u als raadsleden de wethouder en zijn ambtenaren wilt motiveren en ondersteunen 

om de benodigde regels te laten schrappen en de toegang te verbeteren, waardoor in Kennemerland 

de hulp aan jeugdigen en ouders, maar ook de onderlinge samenwerking tussen jeugdprofessionals, 

verbetert. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens  

Yvonne Rozemeijer en  

Ingrid van den Brink 

 

Terenja Dors 

Vaktherapeut/ beeldend therapeut B.A.  

 

 

 

 

Bijlage 1 Schrapkaart 1 en 2



Bijlage 1  

Schrapkaart 1 – 12 juni  2019  `  Schrapkaart 2 – 4 september 2019 

  

      

 

Schrapkaart 2 uitwerking 

Korte lijnen CJG gemeente rond huidige processen September 2019 

CJG nodigt aanbieders uit over verwijzingen September 2019 

Evaluatie inkoop September 2019 

Standaard protocol tijdschijven of alternatief voor 

tijdschrijven / landelijke standaard volgen 

September 2019 

Contact gemeente bij verhuizing September 2019 

Factsheet VNG bespreken in verband met vaktherapie September 2019 

Prognose IPV kwartaalrapportage 2019 

Regie woonplekken gemeente 16 september 2019 

Overleg over vastgoed September 2019 

 


