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Adviesraad Sociaal Domein gemeente Bergen NH                    
 

Aan : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen NH 
Van : Adviesraad Sociaal Domein Bergen NH 
Datum : 20 Juli 2021  
Betreft : Uw gevraagd advies d.d. 16 juni 2021  
 
 
Een gevraagd advies 
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bergen (NH) is door haar Burgemeester en 
Wethouders gevraagd aan haar een advies uit te brengen inzake: 
1. Overkoepelend kader jeugd regio Alkmaar vóór 29 juli 2021 
2. Regionale visie op ambulante jeugdhulp vóór 29 juli 2021 
3. Transformatievisie op JeugdzorgPlus vóór 09 augustus 2021 
Zie bijlage 1: De volledige aanvraag.  

 
 
Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bergen gaat bij de advisering omtrent 
ondersteuningsvragen bij jeugdigen principieel uit van een aantoonbaar en controleerbaar 
realiseren van de volgende voorwaardelijke ondersteuningsfactoren die naar onze mening 
gehanteerd moeten worden bij IEDERE individuele jeugdige ondersteuningsvrager. 
Deze factoren zijn (Het Nederlands Jeugd Instituut 2020): 
 

1. Sociale binding 
2. Ontwikkeling van competenties 
3. Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden 
4. Opleidingsmotivatie 
5. Positieve eigen identiteit 
6. Constructieve tijdsbesteding 
7. Kansen voor betrokkenheid 
8. Prosociale normen 
9. Erkenning positiviteit  
10. Betrokkenheid van sociale omgeving 

Zie bijlage 2: Een nadere omschrijving van deze voorwaardelijke ondersteuningsfactoren.  

 
 
Het advies 
Voorafgaand wil de adviesraad aangeven dat zij zich in het algemeen zeker kan vinden in de 
(drie) aangeboden visies van het Overkoepelend kader Jeugd, de Ambulante jeugdhulp en de 
Jeugdzorgplus. 
De adviesraad realiseert zich, samen met de opstellers van deze visies, dat daarbij sprake zal 
zijn van een duidelijk inhoudelijke en operationele transformatie opgave ten opzichte van het 
huidige gemeentelijke beleid. 
De genoemde voorwaardelijke ondersteuningsfactoren uit de inleiding, zijn uitgangspunt voor 
de adviesraad geweest om een aantal Leidende principes op te stellen.  Deze worden 
gehanteerd bij de inhoudelijke kwaliteitsbewaking in de gehele organisatie op de daartoe 
geëigende evaluatieve momenten. 
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De adviesraad beveelt aan om de volgende leidende principes toe te passen bij zowel het 
Overkoepelend kader als de Ambulante jeugdzorg als de transformatie bij de Jeugdzorgplus 
 

a. Korte lijnen  
b. Eigen regie  
c. Ruimte voor personeel 
d. Menselijke maat 
e. Preventie 

 
 
De context van uitvoering van deze leidende principes  

1. De gemeente Bergen NH moet zich sterk maken om in bestuurlijke en uitvoerende zin 
ook de niet tot haar mogelijkheden behorende leidende principes langs diverse wegen 
te ondersteunen. 

2. In dat verband moet de gemeente (-raad van) Bergen NH zich realiseren dat zij bij het 
samenwerken met andere gemeenten in de regio nadrukkelijk het risico loopt dat, zoals 
de Raad voor Openbaar Bestuur aangeeft (23 juni 2021): “De decentralisering van onder 
meer de jeugdzorg en de WMO en de regionale samenwerkingen die dit heeft 
opgeleverd, leidt tot een democratisch droomland of niemandsland”. Een rapport. 

3. Samenwerken tussen gemeenten om te komen tot een zo sterk mogelijke 
ondersteuning aan jeugdigen en aanverwanten alleen op visie en uitgangspunten niveau 
is niet voldoende.  Alle uitvoerende ondersteuning dient dan op gemeenschappelijke 
kwalitatieve randvoorwaarden gebaseerd te zijn.   

4. Het werken met leidende principes houdt o.a. in dat alle activiteiten op het gebied van 
ondersteuning aan jeugdigen steeds getoetst worden aan die leidende principes. Bij een 
inhoudelijk ontoereikend voldoen aan een leidend principe wordt een activiteit 
aangepast dan wel niet uitgevoerd. 
Zie bijlage 3: Het werken met Leidende principes. 

5. De adviesraad ziet in het uitvoerende werk van het Jongerenpunt veel aanverwante 
relaties en activiteiten in het geheel van de jeugdhulp. Van elkaars expertise gebruik 
maken op inhoudelijk en uitvoerend niveau wordt nadrukkelijk door de adviesraad 
aanbevolen. 

6. De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bergen gaat bij dit voorliggende 
gevraagde advies uit van haar Gevraagd advies d.d. 12 juni 2020: Collectieve visie op de 
transformatie van jeugdhulp met verblijf.  
(Een beoordeling door B&W van dit indertijd gegeven advies is de adviesraad onbekend.) 

 
“Bijzonder voor alle leden van de adviesraad was hoe kostbaar onze wijsheid werd die door 
ervaringsverhalen in de informatierondes is verkregen”  
 
De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Bergen (NH) 
 
Namens deze 
 
A.R.P. Wildeboer, voorzitter 
E.F.A. de Vreede, secretaris 
 

 

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/06/24/adviesrapport-droomland-of-niemandsland
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Addendum 

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bergen NH wil hier ook haar grote waardering 
uitspreken voor de ambtelijke ondersteuning gedurende het proces van meningsvorming over 
de drie gevraagde beleidsgebieden. Bijeenkomsten en verstrekte literatuur waren van een 
dergelijk niveau en diversiteit dat vertrouwen ontstond dat veel inzicht verkregen kon worden. 

De adviesraad sluit in dit zoekproces naar de juiste ondersteuning van onze jeugdigen ook aan 
bij het standpunt van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO): “Een logica van 
een publieke dienstverlening moet uiteraard uitgaan van behoeften van inwoners en de 
mogelijkheden van professionals om op deze behoeften in te spelen. Daarbij het vertrouwen in 
en het leervermogen van betrokkenen als leidraad te nemen”.  
 
 
Bijlage 1. De aanvraag zoals geformuleerd door het Netwerk Alkmaar d.d. 16 juni 2021 
 
Bijlage 2.  Beschermende factoren bij individuele jeugdige ondersteuningsvragen 
Van het Nederlands Jeugd Instituut 2020 
 
Bijlage 3. Het werken met Leidende Principes 
 
 
 
 
 
 
Nadere info en correspondentie inzake:    Fred van Leeuwarden  f.van.leeuwarden@planet.nl 

mailto:f.van.leeuwarden@planet.nl

