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Motie 
Jeugdzorgprofessional op basisschool  

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 november 2015, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Programmabegroting 2016. 
 
Constaterende dat: 
 

 Op dit moment 30 jeugdzorgprofessionals vanuit het CJG actief zijn op de basisscholen in de 
Gemeente Roosendaal. 

 Het CJG het een van de belangrijkste uitdagingen noemt dat de jeugdprofessionals zichtbaar 
en gemakkelijk te benaderen zijn voor gezinnen, zorgaanbieders en onderwijs.  

 Dat zij dit willen bereiken door samen te werken met scholen, het consultatiebureau, 
peuterspeelzalen maar ook met wijkteams, huisartsen en verloskundigen. 
 

Overwegende dat: 
 

 De transformatie in de jeugdzorg zich richt op het versterken van informele zorg en de kracht 
van de netwerken van het gezin, familie, buurt, wijk, enz. 

 De ‘casusdruk’ voor de jeugdzorgprofessional op sommige grotere basisscholen erg hoog is 
waardoor er geen uren overblijven voor de laagdrempelige en zichtbare aanwezigheid van de 
jeugdzorgprofessionals op basisscholen.  

 De jeugdzorgprofessional op kleine scholen (naar rato van het leerlingaantal) maar één uur 
per week ingezet wordt waarmee zichtbaarheid en benaderbaarheid voor ouders 
onvoldoende is.  

 Dat er voor de jeugdzorgprofessional, naast specialistisch werk aan cases, voldoende tijd 
beschikbaar moet zijn om te werken aan de doelen van de transformatie van de jeugdzorg en 
dat er daarom ontwikkeluren moeten worden toegevoegd aan het urenbudget van de 
jeugdzorgprofessionals, die uitdrukkelijk worden ingezet voor het laagdrempelig neerzetten 
van de jeugdzorgprofessional. 

 
 
Besluit het college van B&W op te dragen: 

 

 In overleg te gaan met de besturen van de basisscholen en het CJG om te komen tot 
een indeling en uitbreiding van uren van de jeugdzorgprofessional waarin tijd 
beschikbaar komt voor de doelen van de transformatie in de jeugdzorg. 

    Het benodigde geld voor deze extra investeringen beschikbaar te stellen vanuit de 
Risicoreserve Sociaal Domein. 

 
 
 
Namens:  
 
Namens de drie samenwerkende partijen D66, PvdA en GroenLinks, 
 
Klaar Koenraad (GroenLinks) 
Harm Emmen (D66) 
Esther Derks (PvdA) 

 


