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Bijlage I - behorende bij het Advies Regiovisie Jeugdhulp “Samen en Dichtbij” 2021-2024 
 
 
De regiovisie biedt ons inziens onduidelijkheid op een aantal punten. Hieronder benoemen we 
deze: 

- In de inleiding wordt genoemd dat jeugdhulp moet passen bij het gewone leven. Voor 

iemand die in een situatie verkeerd die niet onder de noemer normaal valt is dat een 

onbekend begrip. Liever zien we daar staan dat jeugdhulp passend moet zijn voor de 

jeugdige en het onderliggende probleem.  

- In artikel 1.2 staat benoemd dat het gezin centraal staat, echter in de leidende principes 

wordt genoemd dat de jeugdige centraal staat. Dit schept onduidelijkheid. De jeugdige 

hoort wat ons betreft centraal te staan. 

- In artikel 2.1 onder aan blad 5 staat dat de ouders verantwoordelijk blijven mits dit de 
veiligheid niet in de weg staat en de jeugdige hiermee instemt. 
Wij pleiten er voor het begrip veiligheid nader toe te lichten in de regiovisie. 

- In artikel 2.2 staat dat er voor de gemeentelijke toegang in elke gemeente een plek is 

ingericht waar mensen terecht kunnen met vragen. Per gemeente worden de namen 

genoemd. Voor Dronten zijn dat de gidsen. Om verwarring te voorkomen is het beter te 

melden dat er per gemeente hulpverleners zijn met daarbij de benaming, in plaats van de 

indruk te wekken dat de benaming (gidsen) een vaste locatie (plek) betreft.   

- Aan de leidende principes zouden we de volgende punten graag toegevoegd zien: 

 Betrokken partijen op het gebied van jeugdhulp werken samen en hanteren dezelfde 
procedures 

 De doelstelling is één centrale persoon voor hulpvragen vanuit de jeugdige of het 
gezin 

- De inhoud van het regionaal uniform handelingskader 2021 is niet terug te vinden door ons. 
Wij vragen ons af of dit handelingskader al klaar is. 

- Genoemd wordt dat concrete basishulp nog niet in alle lokale teams te bieden is, er wordt 
echter nergens concreet gemaakt wanneer dat wel het geval is en of er regionaal 
afstemming plaats zal vinden. 
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- Artikel 2.3 wordt twee keer genoemd. Voor Zorglandschap Jeugdhulp Flevoland en voor 
Gemeenten. 

- In artikel 2.3 Zorglandschap Jeugdhulp Flevoland staat dat op individueel niveau de ouders 
samen met de lokale toegang de te behalen resultaten bepalen. Als de jeugdige centraal 
staat zouden we deze zin anders geformuleerd willen zien.  

- Artikel 2.3 Zorglandschap Jeugdhulp Flevoland eindigt met : “Goede voorbeelden delen we 
…..” - Wij willen meegeven dat ook van de slechte of minder goede voorbeelden veel te 
leren valt. 

- In artikel 3.3 wordt gesteld dat de regio van mening is dat er grenzen zijn aan de inzet die 
er regionaal voor maatwerk geboden kunnen worden. Om onduidelijkheid achteraf te 
voorkomen zien we hier graag meer concreet benoemd wat die grenzen zijn 

- Op blad 12 aan het einde van artikel 3.3 worden de termen matched care en stepped care 
genoemd. Deze zien we graag nader toegelicht. 

- ASD Dronten mist in deze regiovisie nadrukkelijk het onderwerp onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Dit willen we graag zowel lokaal als regionaal benoemd zien, om 
daarmee de bekendheid hiervan te vergroten bij de doelgroep. 

 
Wij verzoeken u de formulering van deze punten aan te passen en/of deze punten nader toe te 
lichten. 
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