Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein van 19 april 2018.
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg, te
gebruiken voor het informeren van college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van Het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van 19 april 2018, t.b.v. terugkoppeling aan colleges en
raden.


Voortzetting project ADHD in 2018
Het BOSD heeft kennisgenomen van de ‘Monitor ADHD Midden-Holland’ waarin de behaalde
resultaten met het ADHD-project worden beschreven, voorzien van prevalentiecijfers.
Het project kent vier belangrijke innovaties:
- De inzet van het product BGGZ-I door psychologen voor diagnostiek en behandeling
ongecompliceerd beeld ADHD
- Laagdrempelige consultatie K&J psychiater voor medicatie en overige vragen voor
huisarts en psycholoog
- Betrekken van jeugdartsen, scholen en sociale teams
- Inzet van aanbod beschikkingsvrije hulp via de gemeente (CJG of sociale teams).
Belangrijk resultaat van dit project is dat in 2016 27 kinderen en in 2017 100 kinderen uit
Midden-Holland met vermoeden van ongecompliceerde ADHD in de Generalistische Basis
GGZ (GBGGZ) zijn behandeld. Deze kinderen zouden voorheen waarschijnlijk zijn
doorverwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ).
In de stuurgroep is door de MH-gemeenten, VGZ en de Regionale Organisatie Huisartsen
Midden-Holland (ROHMH) is eind 2017 vastgesteld dat de verbreding van dit project naar een
volwaardig zorgpad ADHD zich gestaag ontwikkelt:
- Meer huisartsen verwijzen
- Meer psychologen (GBGGZ) zijn betrokken
- De psychologengroep heeft ervaring opgedaan met de werkwijze, er is behoefte aan
discussie en doorontwikkeling van de werkwijze
- De verwijzingen v/d huisartsen verlopen grotendeels via de beveiligde verwijsroute van
KSYOS. Het is echter onduidelijk of de techniek geschikt is voor verdere doorontwikkeling
- De consultatie voor huisartsen is structureel opgenomen in het aanvullend aanbod
ROHMH
- De consultatie voor psychologen is structureel opgenomen in de diensten v/d gemeente
- Er zijn gesprekken geweest met betrokken partijen over de instroom en uitstroom op basis
waarvan het stroomschema kan worden aangepast en aangevuld met een verwijshandvat
voor huisartsen en POH-GGZ (Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ)
Op basis van de resultaten met het project is overeengekomen om in 2018 nog een extra inzet
te doen om de in gang gezette ontwikkeling nog een slag verder te verbeteren en goed te
borgen in reguliere werkprocessen.
Het BOSD is akkoord gegaan met het gezamenlijk financieren vanuit het Programma Sociaal
Domein Midden-Holland v/d projectkosten (max. € 7.500,00) voor o.a. borging van het ADHD
project in de reguliere werkprocessen, het verzorgen v/d communicatie naar de huisartsen en
stimuleren van navolging van afspraken bij de huisartsen en het opstellen v/d monitor 2018.



Special ‘Gedwongen Kader Jeugd’
In het ‘Programma Sociaal Domein Midden-Holland 2018’ is een reeks ‘Specials’
aangekondigd over onderwerpen die in de komende jaren de meeste aandacht vragen in haar
doorontwikkeling. De eerste special in het BOSD van 15 maart stond in het teken van de
transformatie van de maatschappelijke zorg en het gezamenlijk bepalen van de richting en
ambitie voor de MZ in Midden-Holland.
In het BOSD op 19 april is een special gewijd aan ‘Gedwongen Kader Jeugd’.
Casus: Aan de hand v/e geanonimiseerde casus is tijdens deze special een gezin gevolgd
vanaf het moment van melden door het Sociaal Team aan de Jeugdbeschermingstafel.
De casus is daarbij gevolgd vanuit het perspectief van het Sociaal Team, de voorzitter v/d
Jeugdbeschermingstafel, de Raad voor de Kinderbescherming en de Voogdijinstelling. Elk
vanuit een eigen afwegingskader dat door vertegenwoordigers van deze organisaties werd
toegelicht. Daarmee is inzicht gegeven in de problematieken en processen die daarbij spelen
in de relatie met de hierbij betrokken partijen.
Monitor: Vervolgens werden de resultaten van een monitoringsonderzoek van de
jeugdbeschermingstafel Midden-Holland 2016 gepresenteerd. In deze monitor is het proces
van melding aan, en na de Jeugdbeschermingstafel geanalyseerd. Daarmee wordt o.a.
duidelijk: hoeveel meldingen er in 2016 zijn gedaan; om hoeveel kinderen het gaat; hoeveel
meldingen per gemeente zijn gedaan; of er raadsonderzoek is gedaan of niet; of dat het
raadsonderzoek is uitgesteld; de uitkomsten v/h raadsonderzoek en ook welke problematiek
er in een gezin speelt bij ouders en bij kinderen. Deze eerste monitor geeft een indruk van de
veelzijdigheid en complexiteit van de problematieken van ouders en kinderen die aan de
jeugdbeschermingstafel gemeld worden.
Vragen/discussie: door de bestuurders in het BOSD werden aan de vertegenwoordigers van
de organisaties diverse vragen voorgelegd. Aandachtspunt daarin was o.a. het streven naar
jeugdhulp zonder dwang en het voorkomen van uithuisplaatsingen.
- Waarom lukt het niet om jeugdhulp langer in het vrijwillig kader te houden via het sociaal
team? R: Er is vaak frictie tussen opdracht sociaal teams – aansluiten op eigen kracht en
regie hulpvraag - en je positioneren wanneer veiligheid in het geding is.
- Als een groot deel van de problematiek gaat om gebrek aan opvoedingsvaardigheden kun
je daar toch preventief iets aan doen (voorlichting/cursus)? R: Vaak zijn ouders zo
beschadigd/belast dat ze niet aan opvoeden toekomen. Er is vaak sprake van een
vechtscheiding, aandacht ligt dan niet bij opvoeden. JBwest en Veilig Thuis gaan kijken
hoe in complexe scheidingen eerder kan worden ingegrepen, omdat juist vanuit dwang
soms veel bereikt kan worden. Wat werkt echt? Wat is het juiste moment om dwang en
drang in te zetten? Beter monitoren moet die info opleveren.
- Hoe kun je hulpverlening kantelen door anders naar gezinnen/dwang en drang te kijken?
Doen jullie in dit verband iets met de methodieken van JIM en De Zwerm? R: Voor een
deel wordt gebruik gemaakt van elementen uit de werkwijze JIM. De gecertificeerde
instelling betrekt altijd het netwerk, ook vanuit de JB-tafel is daar aandacht voor.
Vervolg: In de loop van 2018 zal, samen met de ketenpartners, besproken worden of de
monitor aanleiding geeft om afspraken aan te passen m.b.t. (eerder) signaleren/melding en
aansluiting van vrijwillige naar gedwongen hulp etc. Vanaf 2018 worden alle meldingen
standaard in het monitorsysteem ingevoerd. Verwacht wordt zo een beeld te krijgen of de
doelstellingen behaald zijn en of de ingezette hulpverlening effectief is. Dit wordt samen met
de ketenpartners gedaan. Hieruit kunnen dan weer aanbevelingen voor beleid - voor zowel
vrijwillig als gedwongen kader - gedaan worden.

