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Betreft:  

Gevraagd advies t.a.v. beleidsregels Jeugd 2020 

Geachte mevrouw Sørensen, 

Met deze beknopte brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PRM) op de vraag om advies uit te 

brengen over de beleidsregels Jeugd 2020. Op 24 januari jl. is de PRM gevraagd uiterlijk op 6 maart 

a.s. advies hierover uit te brengen. Mede als gevolg van de coronacrisis heeft de PRM deze termijn 

enigszins overschreden. 

De PRM heeft inhoudelijk geen op- en/of aanmerkingen op de voorgelegde stukken; in de praktijk 

zal moeten blijken of zij voor zowel het gebiedsteam als hulpvragers meer duidelijkheid geeft. De 

PRM vraagt zich af of er een 0-meting gedaan is en of er, bij voorbeeld na een half jaar na invoering 

van de beleidsregels, een eerste evaluatie wordt uitgevoerd. Dan kan men pas zien of er echt een 

kwaliteitsverbetering gaande is. 

Verder vindt de PRM de in artikel 3.4 genoemde termijn in verband met het gesprek dat moet 

plaatsvinden termijn (6 tot 8 weken) erg lang voor mensen die een hulpvraag hebben. Is het mogelijk 

dat ook al binnen deze termijn op zijn minst advies aan de hulpvrager kan worden gegeven? De 

ontwikkelingen bij kinderen gaan snel, en vragen ook snel handelen. Voordat een melding wordt 

gedaan, zijn er waarschijnlijk al signalen geweest en enkele stappen door de professional, in 

samenspraak met ouders en het kind, gezet. Om vervolgens dan mogelijk 6 weken te wachten, en zo 

mogelijk nog aanvullend 8 weken, is voor alle partijen frustrerend. Juist dan zou er vlot geschakeld 

moeten kunnen worden. 

Ook wil de PRM erop wijzen dat de scholen in Maasdriel op uiteenlopende wijze inhoud en vervolg 

geven aan het omgaan met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen van kinderen. De PRM signaleert 

hier een spanningsveld. Enerzijds is het beleid per school te begrijpen en te verantwoorden met het 

oog op maatwerk. Anderzijds is het de vraag of en op welke wijze hierbij afdoende rekening wordt 

gehouden met de in de branche geldende kwaliteitseisen. Tevens impliceert het maatwerk per school 

dat de aanpak van ontwikkelings- en/of gedragsvraagstukken zeer afhankelijk is van de bereidheid en 

de kwaliteit van de professional. De vraag rijst of enige vorm van eenduidige aanpak opportuun is en 

of het wenselijk is te werken met een procesbegeleider in de gemeente (b.v.; iemand vanuit het 

gebiedsteam). 

Desgewenst licht de PRM zijn advies graag nader toe. Ook gaat hij ervan uit dat deze brief ter 

kennisgeving wordt gestuurd naar de leden van de gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Thea van Doornmalen 
Voorzitter Participatieraad Maasdriel 


