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Datum 24 januari 2017

Onderwerp Leerplicht/eugdzorg

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Ja, Raadsmededeling 838-20L6 Ter
kennisname aanbieden regionaal jaarverslag

lee rp I icht over schooljaar 2OI5-20L6

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Vorige week vrijdag zou door alle onderwijsbesturen primair onderwijs en voortgezet onderwijs in

de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal een brief gestuurd zijn naar wethouders
Verbraak en Van Poppel . ln deze brandbrief wordt verwezen naar eerdere vragen vanuit de

besturen omtrent het aansturen van de jeugdprofessionals en is genoemd dat het noodzakelijk is dat
elke school een jeugdprofessional heeft die op die betreffende school in principe de casussen oppakt
en alleen bij uitzondering een beroep moet doen op bijvoorbeeld collega's. Helaas zou namelijk keer

op keer de opdracht zijn om zich te richten op het coördineren. Omdat door verschillende besturen

de problemen al vaker zouden zijn aangegeven in gesprekken, het ook zo meerdere keren is
verwoord in het STER-overleg met wethouder Verbraak en de besturen keer op keer merken dat de

zorgen van deze directeuren niet leiden tot aanpak van problemen, zou deze brandbrief zijn

verstu u rd.

De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. ls deze situatie u bekend?

2. ls het juist dat dit de eerste keer is dat de gezamenlijke besturen uit de hele regio de stap

nemen om een brief te schrijven?

3. De nood is dus kennelijk hoog. Hoe gaat u hier mee om? Tot welke acties gaat u komen?

Ook is er contact geweest met de tijdelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Onder meer
zou ziin gebleken dat met betrekking tot de taakomschrijving voor de jeugdprofessionals deze zou

afwijken van wat er ook tegen de Adviesraad is gezegd.

4. Kunt u dit nader verklaren?

5. Wat is de taakomschrijving van de jeugdprofessional?



Daarnaast heeft de PvdA-fractie nog de volgende vragen voor het college:

6. Hoe is de verhouding tussen leerplicht/handhaving en jeugdzorg?

7. Hoe functioneert dit in de praktíjk?

8. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat ontschotting tussen deze beleidsvelden nodig en

dienstig is?

9. De PvdA-fractie is van mening dat onnodige bureaucratie en protocol díent te worden

Verminderd en afgeschaft. Deelt u deze mening? Zo ja, Hoe pakt u dit aan?

En tot slot nog deze laatste vragen

Hoe en wanneer wordt de positie en werkwijze van de jeugdprofessionalgeëvalueerd?

Gaat er een verandering komen in de structuren van samenwerking tussen

leerplicht/ha nd having en jeugdzorg/jeugd professionals?

L0

LL

Alvast dank voor uw antwoorden.

Paul Klaver, PvdA
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3.

4.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja, deze situatie is bekend

Het is juist dat het de eerste keer is dat de schoolbesturen gezamenlijk een brandbrief hebben

gestuurd.

Op 30 januari 2017 heeft wethouder van Poppel overleg met de heer Dekker, woordvoerder

namens de schoolbesturen.

ln de taakomschrijving van de jeugdprofessional is niets opgenomen over hun rol binnen de

scholen. ln de visie op de zorg voor jeugd staat het kind centraal (1 gezin L plan 1 regisseur).

Vanuit deze visie handelen de jeugdprofessionals. De gemeente heeft er voor gekozen om
jeugdprofessionals aan scholen te koppelen als vaste contactpersonen. Naar aanleiding van dit
punt is contact gezocht met de tijdelijk voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein. De

adviesraad deelt de mening van de school dat jeugdprofessionals vaste

hulpverleners/vraagbaak zouden moeten zijn van de school.

5. De taakomschrijving is als bijlage bijgevoegd.

De samenwerking tussen leerplicht/handhaving en jeugdzorg/jeugdprofessionals verloopt
goed maar is altijd vatbaar voor verbetering. Er is regulier overleg en men weet elkaar te
vinden. ln het jaarverslag leerplicht zijn speerpunten opgenomen om tot betere afstemming

te komen tussen de verschillen leerplicht, jeugdwet en onderwíjswetgeving.

7. Zie vraag 6.

Vanuit het beleidsdossier Jeugdzorg is er meer urgentie om tot afstemming te komen met het
passend onderwijs. Hiervoor wordt er regelmatig overleg gevoerd met de

samenwerkingsverba nden Passend Onderwijs.

Er is geen urgentie om de beleidsdossiers leerplicht/handhaving en jeugd/jeugdzorg te
ontschotten. Door samenwerking komen de leerplichtambtenaar en de jeugdprofessional tot
een passend zorg/ondersteuningsaanbod voor het kind.

Bij de invoering van de nieuwe jeugdwet was vermindering van bureaucratie een

van de thema's. Waar blijkt dat er sprake is onnodige bureaucratie zullen wij deze

verminderen door het aanpassen van werkwijzen.

L0 Op dit moment wordt door de GGD een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder de

ouders. Voor dit onderzoek worden in Roosendaal ruim 2300 ouders benaderd. De resultaten

van dit onderzoek worden in juli 2017 verwacht.
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11 ln het kader van de ontwikkeling van WegWijs zijn er evaluatiemomenten, waarin uiteraard

wordt meegenomen op welke terreinen de samenwerking verbeterd kan worden.

Wij vertrouwen er op u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien

Met vriendelijke groet,

r Onderwijs
Corné van Poppel
Wethouder Jeugd

Ha



 
 Functieprofiel JeugdProfessional SPRING 
 
Doel functie De Jeugdprofessional werkt altijd aan het inzetten en versterken van de eigen 
kracht van ouders en jeugd. Hij ondersteunt het bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen 
en behouden van regie. Hij heeft oog voor het veilig opgroeien van de jeugdige. Hij draagt bij aan 
het beperken van de instroom naar het niet vrij toegankelijke veld en bevordert de uitstroom van 
zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning in het voorliggend veld.  
 
Taakgebieden De Jeugdprofessional heeft taken op de volgende gebieden:  
 

 Contact met en op vindplaatsen  

 Vraagverheldering  

 Lichte opvoedingsondersteuning  

 Bepalen van de benodigde ondersteuning  

 Uitvoeren of regelen van ondersteuning  

 Regievoering  

 Toeleiding  

 Informatie en advies  
 
De taakgebieden zijn samengevoegd in de volgende resultaatgebieden: Vraagverheldering en 
bepalen benodigde ondersteuning vormen samen het resultaatgebied Passende Zorg Toeleiding, 
uitvoeren en regelen van ondersteuning en regievoering zijn het resultaatgebied Eigen Kracht. 
Contact met en op vindplaatsen en informatie en advies wordt resultaatgebied Netwerken. 
Daarnaast is er nog het resultaatgebied Professionalisering.  
 
Resultaatgebieden  
 
Passende zorg  

 Verzamelt actief benodigde informatie samen met het gezin/ systeem en andere in- en externe 
betrokkenen en voert gesprekken met hen.  

 Vormt zich een oordeel over de vraagstelling in relatie tot de verkregen informatie en zorgt voor 
een adequate vertaling naar het gezinsplan.  

 Begeleidt het gezin/systeem bij het opstellen van het gezinsplan.  

 Begeleidt het gezin/ systeem bij het vertalen van het gezinsplan in concrete acties ter 
versterking van het gezin/ systeem.  

 Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen 
en onderneemt, in relatie tot en afstemming met het gezin/systeem, op basis hiervan passende 
actie.  

 Besluit zo nodig tot het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg  
 
Resultaat: een passend plan ter ondersteuning en uitvoering van de benodigde zorg.  



Eigen kracht  
 Ondersteunt het gezin/ systeem bij de uitvoering van het gezinsplan.  

 Geeft zelf invulling aan de lichte opvoedingsondersteuning.  

 Creëert een netwerk rondom het gezin/ systeem zodat eigen kracht optimaal kan ontstaan.  

 Bewaakt samen met het gezin/systeem de voortgang en de gewenste resultaten en 
ondersteunt de bijstelling van het gezinsplan waar nodig.  

 Ondersteunt de evaluatie van de ingezette hulp.  

 Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen 
en onderneemt, in relatie tot en afstemming met het gezin/systeem, op basis hiervan passende 
actie.  
 
Resultaat: de eigen kracht van het gezin is zo optimaal mogelijk.  
 
Netwerken  

 Bouwt voor de uitvoering van het werk een relevant intern en extern netwerk op en onderhoudt 
dit en weet dit zo breed mogelijk in te zetten  

 Verzorgt voorlichting voor stakeholders op het eigen expertisegebied  

 Werkt samen in het lokale veld om zodat de inzet van zorg in zowel het vrij toegankelijke als 
niet vrij  
 
Resultaat: het netwerk is ingezet voor passende zorg voor het gezin.  
 
Professionalering  

 Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.  

 Levert een bijdrage aan de vak- en beroepsontwikkeling binnen JOOP en daarbuiten  

 Levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het stelsel Zorg voor Jeugd in WBW  
 
Resultaat: de medewerker is geregistreerd en geaccrediteerd.  
 
Functie-eisen  

 HBO diploma, passend bij het werkveld. Te denken valt aan SPH, MWD, HBOJ en HBOV.  

 Minimaal 2 jaar werkervaring met jeugdigen  

 Kennis van de ontwikkeling van jeugdigen in de verschillende fasen  

 Kennis en affiniteit met jeugd GGZ, LVB, Jeugd en Opvoeden, Passend Onderwijs  

 Een actief netwerk in de regio WBW  

 Outreachend en Systeemgericht kunnen werken  

 Ervaring in het herkennen en omgaan met veiligheidsvraagstukken  

 Kennis van het niet vrij toegankelijk veld  

 Kennis van en ervaring met triage  

 In staat te schakelen tussen vraagstukken, contexten en mensen  

 In staat jezelf te positioneren in de vrijwillige maar niet vrijblijvende hulpverlening  
 



Competenties  
Specifieke Competenties  
Ondernemerschap Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande 
als nieuwe producten/diensten; risico’s aangaan ten einde zakelijk voordeel te behalen.  
Klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. 
Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en 
klanttevredenheid.  
Netwerken Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van 
doelstellingen. Informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen.  
Visie Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en lange 
termijnbeleid.  
Omgevingsbewustzijn Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en 
economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of 
organisatie  
Creativiteit Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband 
houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.  
Aanpassingsvermogen Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende 
omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.  
Initiatief Kansen signaleren en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief 
afwachten.  
Zelfontwikkeling Inzicht hebben in de eigen sterktes en zwakten. Op basis hiervan acties 
ondernemen om eigen kennis. Vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en 
zondoende beter te presteren.  
Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de 
bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.  
 
Basiscompetenties  
Coachen richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakinvulling; stijl 
van coachen aanpassen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal 
kan ontwikkelen.  



Probleemanalyse signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden 
leggen tussen gegevens; opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake 
doende gegevens.  
Oordeelsvorming op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.  
Organisatiesensitiviteit onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of 
activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere 
onderdelen van de eigen organisatie.  
Luisteren tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; 
ingaan op reacties.  
Sensitiviteit zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed 
hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.  
Overtuigingskracht proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten 
instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.  
Samenwerken actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook 
wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.  

Flexibel gedrag indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde het 

gestelde doel te bereiken  


