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Geachte leden,

behandeld door
D. Huffels en I. Bennis

Naar aanleiding van de informatienota aan de gemeenteraad over de cliëntervaringsonderzoeken 
Jeugd en Wmo over het jaar 2020 en de bijbehorende rapporten, heeft u op 21 september 2021 
ongevraagd advies uitgebracht. Wij willen u danken voor uw advies en middels deze brief een reactie 
geven.
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Algemene reactie
In uw algemene reactie komt een aantal onderwerpen naar voren die wij hieronder puntsgewijs 
behandelen:

Het is goed om te lezen dat de nieuwe werkwijze van continu meten (inclusief het opnemen van 
eerdere adviezen van uw kant in de uitvoering) als een verbetering wordt ervaren. Echter, u 
stelt ook verheugd te zijn dat ZorgFocuZ de komende jaren deze onderzoeken zal blijven doen. 
Dat klopt niet helemaal. Over 2021 is de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken nog in 
handen van de gemeente zelf, daarna is het aan Stichting ZO! om deze onderzoeken uit te 
(laten) voeren.
De bijlagenrapportage, die u niet heeft ontvangen, bevat informatie die mogelijk herleidbaar is 
tot inwoners van de gemeente Zuidplas. Dit heeft te maken met het aantal (persoonlijke) details 
dat hierin is verwerkt. Daarom is de bijlage niet toegevoegd aan deze reactie op uw advies. De 
informatie uit de bijlage is samengevat in de rapportages van het cliëntervaringsonderzoek. 
U geeft aan het jammer te vinden dat de vergelijkbaarheid met andere gemeenten is vervallen. 
De resultaten zijn niet te vergelijken met andere gemeenten, omdat die uitvraag in beginsel niet 
aan het bureau is gedaan. Voor de onderzoeken over het jaar 2021 is dat wel gedaan, omdat 
ook de gemeente de mogelijkheid tot vergelijken als waardevol ziet.
Tevens zijn de resultaten niet met eerdere jaren te vergelijken in verband met de iets andere 
opzet van de onderzoeken. Oorzaak hiervan is dat 2020 het eerste jaar is geweest dat 
ZorgFocuZ de onderzoeken heeft uitgevoerd.
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Uiteraard gaat de gemeente met Stichting ZO! om tafel om het cliëntervaringsonderzoek vorm te geven 
en daarbij zullen ook de positieve ervaringen met de huidige onderzoeksopzet worden meegenomen.
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Contact tussen zorgverleners
Uit het cliëntervaringsonderzoek bleek dat het contact tussen zorgverleners onderling vaak negatief 
beoordeeld wordt door zowel jongeren als ouders. Uw advies is om dit extra aandacht te laten geven in 
het werk van Stichting ZO! en de contractafspraken met zorgverleners.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
U heeft, naast een algemene reactie, advies gegeven over de jeugdhulp in de gemeente Zuidplas op 
basis van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet onder zowel jongeren als ouders. Onderstaand vindt 
u onze reactie op dit advies.

Contractmanagementgesprekken met zorgaanbieders worden in samenwerking tussen de gemeente 
en de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS)^ georganiseerd. In
contractmanagementgesprekken met zorgaanbieders wordt de samenwerking met andere 
zorgaanbieders besproken. Hierbij wordt nadruk gelegd op een warme overdracht tussen 
zorgaanbieders en het organiseren van afschaling waar mogelijk. Bovendien wordt in onze regio 
gebruik gemaakt van JeugdMATCH. De deelnemende zorgaanbieders kunnen in dit systeem 
betrokkenheid bij een jeugdige melden. Wanneer twee zorgaanbieders betrokkenheid bij dezelfde 
jeugdige melden, krijgen zij hier een signaal van. Vervolgens kunnen zij contact met elkaar opnemen. 
Op deze manier wordt de samenwerking en integraliteit binnen de jeugdhulp versterkt.

De oprichting van Stichting ZO! maakt nauwere samenwerking en kortere lijnen onderling mogelijk. Met 
Stichting ZO! is overeengekomen dat in de uitvoering van haar werkzaamheden nauw samengewerkt 
wordt met relevante organisaties, waaronder de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en scholen. Daarnaast 
wordt binnen Stichting ZO! met de methodiek één gezin, één plan, één regisseur (1G1P1R) gewerkt. 
Binnen 1G1P1R wordt met regelmaat geëvalueerd en afgestemd met betrokkenen. Dit gebeurt conform 
een samenwerkingskader waarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen 
helder zijn en op- en afschaling mogelijk is.

Cliëntervaringsonderzoek onder Jongeren
Respons cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet
U geeft allereerst aan dat het vergroten van de respons op de cliëntervaringsonderzoeken, met name 
bij jeugd, een punt van aandacht moet blijven. Het vergroten van de respons van de 
cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet is al langer onderwerp van gesprek binnen de gemeente 
Zuidplas en tussen de gemeente en onderzoekbureaus. Landelijk gezien is de respons op de 
cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet lager dan de cliëntervaringsonderzoeken Wmo. De respons voor 
de cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet ligt onder gemeenten gemiddeld tussen de 10 en 15%'. Het 
responspercentage van 16,6% in de gemeente Zuidplas sluit hiermee aan op dit landelijke beeld. Wij 
nemen het vergroten van de respons voor de cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet mee als 
aandachtspunt voor de gesprekken met Stichting ZO!.
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'Bron: ZorgFocuz https://www.zorgfocij2.nl/van-verantwoording-naar-leren-hoe-clientervaringsonderzoek-een-springplank-naar-
de-menselijke-maat-kan-zijn/

In de regio Midden-Holland zijn contractafspraken met zorgaanbieders bij de RPS belegd.
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Tot slot, is in het kader van thuisnabij onderwijs in het kindcentrum Koningskwartier in Zevenhuizen een 
zorgteam beschikbaar vanuit Stichting ZO! Dit houdt in dat er verschillende vormen van expertise en 
ondersteuning in het kindcentrum aanwezig zijn, waaronder preventieve hulp, jeugdarts en jeugdhulp.

Wachttijden voor ondersteuning
Ruim een kwart van de respondenten gaf aan de wachttijd voor ondersteuning als te lang ervaren. U 
adviseert om met betrokken organisaties te overleggen hoe de wachttijd verkort kan worden. Zowel 
lokaal als regionaal hebben de wachtlijsten de aandacht. De verschillende wachtlijsten staan 
onderstaand beschreven.

Zoals bovenstaand beschreven is overeengekomen dat Stichting ZO! nauw samenwerkt met scholen. 
Binnen Stichting ZO! wordt een vast contactpersoon voor iedere school aangesteld. Deze 
contactpersoon kan door de school benaderd worden bij zorgen over een kind. Bovendien fungeren het 
schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulp op school (JOS) als schakelfunctionarissen tussen de 
jeugdhulp en school. In het primair onderwijs biedt Stichting ZO! schoolmaatschappelijk werk. Binnen 
het voortgezet onderwijs wordt JOS geboden.
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Contact tussen zorgverleners en scholen
Ook bleek uit het cliëntervaringsonderzoek dat het contact tussen zorgverleners en scholen vaak 
negatief beoordeeld wordt door zowel jongeren als ouders. Uw advies is om dit extra aandacht te geven 
in het werk van Stichting ZO! en de contractafspraken met zorgverleners. En om de samenwerking 
tussen zorgverleners en scholen op de agenda te zetten in een overleg met het ondenwijsveld.

1. Algemeen
Wachtlijsten bij zorg en ondersteuning worden gesignaleerd en met zorgaanbieders besproken in 
contractmanagement gesprekken. Dit doet de RDS in samenwerking met de vijf gemeenten in de regio 
Midden-Holland. Daarnaast wordt de wachtlijst van zorgaanbieders verwerkt in de zorgkeuzemodulen. 
Een zorgaanbieder met geen of kortere wachtlijsten wordt hierdoor bij doorvenwijzing eerder 
geselecteerd door verwijzers dan zorgaanbieders met langere wachtlijsten.

Op elke school vinden daarnaast overleggen plaats om gezamenlijk situaties van leerlingen en de 
passende oplossingsmogelijkheden met elkaar te bespreken. Zowel de ouders als de betrokken 
professionals uit het onderwijs zijn hierbij aanwezig. Zij stellen gezamenlijk een passend 
onderwijszorgarrangement vast. Bij deze overleggen is betrokkenheid vanuit Stichting ZO! mogelijk 
(bijvoorbeeld het contactpersoon van de school, schoolmaatschappelijk werk en/of jeugdhulpverlener).

2. De jeugd GGZ
De signalen omtrent stijgende wachtlijsten binnen de jeugd GGZ zijn landelijk bekend. De redenen voor 
de wachtlijsten zijn divers. In 90% van verwijzingen binnen de basis GGZ en in 80% van verwijzingen 
binnen de specialistische GGZ zijn de huisartsen de verwijzende partij. Vanuit de gemeente wordt 
ingezet op uitbreiding van de praktijkondersteuner jeugd (POHJ). De POHJ kan gezamenlijk met de 
huisarts een passende doorverwijzing organiseren.

3. Spoed- en crisisvenwijzingen
De maatregelen rond COVID-19 vertalen zich in grotere psychische druk en toestroom in de Jeugd 
Specialistische GGZ (J-SGGZ) spoed- en crisiszorg. In de regio Midden-Holland is een 
spoedcoördinator aangesteld. De spoedcoördinator is gepositioneerd bij Youz en ontvangt alle 
verwijzingen van verwijzers (huisartsen, gecertificeerde instellingen, lokale teams) voor spoed J-SGGZ.
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» Per 1 juli 2021 behoort Welzijn Zuidplas tot Stichting ZOi.
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U geeft aan zich af te vragen waarom in het plan van aanpak van Zuidplas Verbindt geen specifieke 
aandacht is voor het onderwerp eenzaamheid. Het doel van dit plan van aanpak is om sociale cohesie 
te vergroten en betekenisvolle relaties op buurtniveau te creëren. De afname van eenzaamheid is een 
subdoel en tevens onlosmakelijk verbonden met de activiteiten die worden ondersteund naar aanleiding 
van het plan van aanpak. Zo worden informele, sociale steunstructuren op dorpsniveau versterkt en 
gefaciliteerd. Professionele organisaties ondersteunen deze informele netwerken door het aanbieden 
en/of mede-organiseren van activiteiten die zingevende contacten bevorderen. Dit betekent echter niet 
dat Zuidplas Verbindt geen specifieke aandacht voor eenzaamheid heeft. In de Week tegen de 
Eenzaamheid is in samenwerking met ambulante jongerenwerkers van Stichting ZO! een activiteit voor 
jongeren in ‘t Blok georganiseerd om het thema eenzaamheid bespreekbaar te maken. Daarnaast heeft 
de gemeente ook buiten Zuidplas Verbindt aandacht voor eenzaamheid onder inwoners. De gemeente 
heeft bijvoorbeeld activiteitensubsidies (het buurtbudget en de activiteitensubsidie corona) beschikbaar 
gesteld voor activiteiten die uit de samenleving komen, verbinding stimuleren, en gericht zijn op de 
inwoners van Zuidplas. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten die eenzaamheid onder jongeren 
tegengaan. Desondanks nemen wij uw advies om specifieke aandacht aan eenzaamheid te schenken 
binnen Zuidplas Verbindt mee. ,

 •

Vervolgens zet de spoedcoördinator deze verwijzingen in een evenredige verdeling door naar de 
overige grote J-SGGZ partijen in Midden-Holland. Op deze manier worden spoed- en crisisverwijzingen 
altijd opgepakt door zorgaanbieders.
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Eenzaamheid onder jongeren
U adviseert daarnaast om Stichting ZO! een specifieke taak te laten vervullen in het verkrijgen van 
ondersteuning bij eenzaamheid. U adviseert ook om via Stichting ZO! kenbaar te maken dat Stichting 
ZO! aandacht heeft voor eenzaamheid onder jongeren en welke ondersteuning mogelijk is. Stichting 
ZO! is bekend met de landelijke ontwikkelingen omtrent eenzaamheid en zet hier op in. Vanuit Welzijn 
Zuidplas^ is bijvoorbeeld de Wintereditie Jeugd aan Zet georganiseerd, waarbij diverse activiteiten in 
het kader van eenzaamheid onder jongeren georganiseerd zijn. Ook binnen het jongerenwerk wordt 
ingezet op eenzaamheid, bijvoorbeeld door de organisatie van verschillende activiteiten in ‘t Blok, 
buitenactiviteiten en weerbaarheidstraining. Als advies aan Stichting ZO! is meegegeven ondersteuning 
op het gebied van eenzaamheid breed onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via de website.
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Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet (ouders)
Aansluiting op de hulpvraag
U geeft aan het fijn te vinden dat cliënten specifieke aspecten van de hulp positief beoordelen. De 
gemeente onderschrijft dit. Wel noemt u dat mogelijk een betere aansluiting op de hulpvraag 
gegenereerd kan worden. Binnen Stichting ZO! is aandacht voor de aansluiting op de hulpvraag. 
Stichting ZO! werkt in elke casus met de methodiek: één gezin, één plan, één regisseur (1G1P1R). 
Binnen deze methodiek worden de gestelde doelen en resultaten van de ingezette zorg gemonitord en 
indien nodig bijgestuurd. Wij hebben echter meegegeven aan Stichting ZO! dat een betere aansluiting 
op de hulpvraag een aandachtspunt is.

4. Stichting ZO!
Lokaal zijn binnen Stichting ZO! diverse stappen ondernomen om de wachttijden te beperken. 
Verschillende vacatures zijn inmiddels ingevuld. De gemeente heeft intensieve gesprekken over de 
wachttijden en het plan van aanpak van Stichting ZO!. De wachttijden bij Stichting ZO! worden 
gemonitord.
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Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,
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Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan 
contact op met Danique Huffels, beleidsadviseur Samenleving, bereikbaar via 06 -18 61 22 49 of via 
danique.huffels@zuidplas.nl.
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