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Aan  De advies- en participatieraden van de achttien NHN gemeenten 
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Geachte leden van de advies / participatie raden, 

U heeft een advies uitgebracht op de concept Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder. Wij willen u 

hartelijk danken voor uw vaak uitgebreide reacties op onze transformatievisie. Met deze brief willen wij u 

informeren.  

Algemeen  

Als adviesraad brengt u advies uit aan uw college. Uw advies wordt meegenomen in de besluitvorming van het 

college over de transformatievisie.   

Vanuit de bovenregionale werkgroep hebben wij samenvattend gekeken naar uw adviezen en willen wij u het 

volgende meegeven: 

Wij hebben kunnen lezen in uw adviezen dat u zich kunt vinden in de ambitie om uiterlijk in het jaar 2030 geen 

jeugdigen meer in geslotenheid te hoeven plaatsen. Samen met ons bent u zich er ook van bewust dat het nodig is 

om een transformatie door te zetten in het totale jeugdhulpveld om dit doel met elkaar te kunnen bereiken. En 

dat bij de hulp aan jeugdigen ook altijd gekeken dient te worden naar de situatie van het gezin.  

In enkele adviezen lezen wij dat aangeraden wordt om de ambitie van 2030 naar voren te halen. In de 

aangescherpte transformatievisie hebben wij een onderscheid gemaakt in de afbouw van gesloten plaatsingen 

voor de lichtere vorm en voor de (nog) meer gespecialiseerde vorm. Voor eerstgenoemde geldt dat wij als 

achttien gemeenten toe willen werken naar een eerdere afbouw van de gesloten plaatsingen van deze groep en 

dat ook als opdracht zullen meegeven bij de nieuwe verwerving. 

Verder werd aangegeven dat een aantal gebruikte termen in de stukken tot onduidelijkheid leidde. Op die punten 

hebben wij de Transformatievisie aangepast cq verduidelijkt. 

Wij herkennen ons in de door u genoemde noodzaak om stevig vorm te geven aan het voorveld, zowel jeugdhulp 

als onderwijs. Hierbij hoort ook het belangrijke punt van aandacht waarop u wijst, de aansluiting met Wmo, 

voorliggende voorzieningen en andere wetten en regelingen die de uitstroom uit jeugdhulp kunnen ondersteunen. 

Ook de duidelijke samenhang tussen alle vormen van jeugdhulp en onderwijs heeft een plek gekregen. 

Tegelijkertijd is de scope van de Transformatievisie JeugdzorgPlus beperkt tot de zeer specialistische jeugdhulp die 

hoort bij de gesloten jeugdhulp. De drie regio’s hebben naast de JeugdzorgPlus hun eigen inkoop op het gebied 

van bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en verblijfsvormen. Het is niet mogelijk om in dit verwervingstraject alle 

jeugdhulp onder te brengen. Daarom is het belangrijk dat we de regierol van de gemeenten in het jeugdhulpveld 

een prominente plek geven.  

Een aantal punten uit uw adviezen zien wij als concrete input voor de inkoopvisie die volgt op de nu voorliggende 

transformatievisie.  



 

   2 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet 

 

De bovenregionale werkgroep JeugdzorgPlus vanaf 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


