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De fractie heeft de volgende vragen:

Van verschillende partijen binnen jeugdzorg hebben we vernomen dat het indicatie proces dat binnen 
regio West Brabant West (WBW) gehanteerd wordt als moeizaam en bureaucratisch wordt ervaren en 
dat mede daardoor wachtlijsten zouden ontstaan. Ook zouden doordat er niet snel en adequaat 
geschakeld kan worden in WBW, kinderen sneller buiten de boot vallen, wat als frustrerend wordt 
ervaren. Met name bij urgente zorgvragen wordt in West Brabant Oost (WBO) sneller en beter 
samengewerkt, volgens diverse berichten die ons bereiken. 

In de huidige onduidelijke situatie waarbij Juzt in WBW geen zorgvragen meer krijgt toegewezen, zou 
dit er zelfs toe hebben geleid dat zorg vanuit WBW naar WBO is doorverwezen. 

Eveneens bereiken de fractie van de SP signalen dat het resultaat gericht indiceren dat in WBW 
wordt gehanteerd ervoor zorgt dat de doelen zeer voorzichtig en zwak worden geformuleerd, zodat 
deze in ieder geval behaald zullen worden en daarmee de financiering binnen gehaald wordt. 
Hiermee zouden kinderen niet de juiste, wat intensievere en meer langdurige zorg krijgen die eigenlijk 
voor de langere termijn wenselijk zou zijn. Dit komt op de SP over als korte termijn denken en gericht 
op snel kosten besparen.

Kwaliteit van zorg zou volgens de SP voorop moeten staan en zal op de lange termijn effectiever 
zijn. De fractie van de SP maakt zich dan ook ernstig zorgen over de berichten dat de methodiek die 
gehanteerd wordt in WBW zal worden overgenomen in WBO. 

We lezen dat er nu nog geen plan is. Dit plan is in de maak en moet er half december zijn. 

De fractie van de SP heeft vernomen dat de onduidelijkheid nu voor zoveel spanningen op de 
groepen bij kinderen en medewerkers binnen Juzt zorgt, dat zorgmedewerkers zwaar overbelast zijn 
(medewerkers zoeken en vinden ander werk) en kinderen ernstige gedragsproblemen laten zien, 
waardoor situaties escaleren. 

De SP heeft daarom de volgende vragen:

1. Hebben berichten dat de indicatieprocedure binnen WBW bureaucratisch en inefficiënt is u ook 
bereikt en wat vindt u daarvan?

2. Hebben berichten dat binnen WBW niet goed samen gewerkt wordt en niet snel geschakeld kan 
worden u ook bereikt en wat vindt u daarvan?

3. Klopt het dat de indicatie procedure van WBW ook in WBO ingezet zal gaan worden?



4. Is de indicatie procedure die binnen WBW wordt gehanteerd zorgvuldig geëvalueerd met het oog 
op kwaliteit van zorg en vergeleken met de procedure WBO? Zo ja, wat waren hiervan de 
bevindingen? Zo nee, is men voornemens om dit alsnog te doen voordat gestart wordt om de 
procedure van WBW bij WBO te introduceren? 

5. Bent u bekend met situaties betreffende kinderen in crisis die vanuit WBW worden doorverwezen 
naar WBO sinds Juzt in WBW geen zorg meer mag aannemen? Wat vindt u daarvan? 

6. Krijgt u signalen dat zorg voor kinderen vertraging oploopt doordat jeugdzorg nu in crisis verkeert 
en doordat Juzt geen zorg mag aannemen in WBW? Zo ja, wat wordt hier aan gedaan? 

7. Krijgt u signalen dat er onduidelijkheid bestaat waar kinderen nu wel naar toe kunnen met hun 
zorgvraag, nu Juzt geen zorg meer mag aannemen in WBW? Zo ja, wat wordt hier aan gedaan? 

8. Bereiken u ook berichten dat de huidige onduidelijkheid ervoor zorgt dat zorgmedewerkers ander 
werk zoeken en vinden waardoor kennis en kunde verloren gaat? Wat wordt er aan gedaan om 
deze zorgmedewerkers te behouden voor de zorg?

9. Bereiken u ook berichten dat de spanning op groepen zodanig hoog oploopt dat situaties 
escaleren? Zo ja, hoe kunnen deze groepen worden ondersteund om meer escalaties te 
voorkomen? 

10. Kunt u aangeven hoe de noodzakelijke zorg op de groepen gegarandeerd blijft?

11. Bent u met de SP van mening dat kwaliteit van zorg voor kinderen altijd voor het kostenaspect 
moet staan? 

12. Garandeert u dat kinderen altijd passende zorg zullen krijgen, ongeacht of er voldoende budget is 
en wilt u dit toelichten? 

Namens de fractie van SP, 
Marion Heessels



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Nee, deze berichten hebben ons niet bereikt en zijn ons ook niet bekend. Afgelopen jaren is 
geïnvesteerd om administratieve last en bureaucratie tot een minimum terug te dringen.  

2. Nee, deze berichten hebben ons niet bereikt en wij herkennen ons niet in het beeld dat er niet 
goed wordt samengewerkt. 

3. Dit is ons niet bekend. 
4. De regio West-Brabant West stelt geen indicaties maar verwijst jeugd en ouders met een 

zorgvraag door naar niet vrij toegankelijke zorg. Bij deze verwijzing worden doelen 
geformuleerd. Bij het afronden van een zorgtraject wordt geëvalueerd of de gestelde doelen 
zijn behaald. Bij het afronden van een traject wordt samen met jeugd en ouders geëvalueerd 
en bepaald of de doelen zijn behaald. 

5. Crisiszorg voor jongeren uit WBW is tot het einde van dit jaar gewoon beschikbaar bij Juzt, 
conform de contractuele afspraken. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze vorm van zorg door een 
andere aanbieder aangeboden voor jongeren uit WBW. We verwijzen overigens onze 
jeugdigen niet naar de regio West-Brabant Oost voor zorg maar per individu maken wij de 
afweging welke zorgaanbieder de juiste zorg kan leveren. 

6. Nee, deze signalen hebben wij niet. De overdracht van zorg wordt zorgvuldig gecoördineerd 
door een regionaal geformeerd kernteam.

7. In onze regio zijn jeugd en ouders gekoppeld aan de jeugdprofessionals of gezinsvoogden. 
Voor vragen kunnen zij bij hen terecht. 

8. Zorgmedewerkers vinden veelal nieuwe betrekkingen bij andere zorgpartners waardoor zorg en 
kunde op een andere wijze behouden blijft. 

9. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om kwalitatief goede en veilige zorg te 
verlenen. 

10. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Voor kwaliteitsborging geeft VWS 
de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ) opdracht de huidige monitoring van de kwaliteit van 
zorg binnen Juzt voort te zetten. Concreet betekent dit dat er periodiek toezicht van de IGJ 
plaatsvindt, dit conform de gemaakte afspraken tussen de regio WBW, WBO, Juzt en het 
ministerie van VWS.

11. Ja, uitgangspunt is dat de zorg voor kinderen voorop staat. 
12. Het is de opdracht vanuit de Jeugdwet om aan ieder kind die zorg nodig heeft deze te bieden. 

Ontoereikend budget is geen argument om zorg te weigeren en is dan ook niet aan de orde. 

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

M.A.C.M.J. van Ginderen


