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Inrichting integrale toegang jeugd  
Buurtzorg Jong heeft opnieuw gevraagd om extra formatie en een verlenging van de huidige subsidieperiode. Het 

aantal hulpvragen en zorgmeldingen is wederom toegenomen en de complexiteit stijgt. Wij krijgen als gemeente 

onvoldoende zicht op de doorlooptijden, werkwijzen en de wijze waarop Buurtzorg Jong op- en afschaalt. De 

wachtlijsten bij Buurtzorg Jong en de jeugdconsulenten nemen toe. De hulp is nu versnipperd en vindt op 

meerdere plekken plaats. We zijn al langere tijd in gesprek met Buurtzorg Jong over de wachtlijsten en de 

hulpverlening aan onze inwoners.  

 

De hulpverlening aan ouders en jeugdigen staat onder druk. Vanuit onze rol als opdrachtgever, onze wettelijke 

verantwoordelijkheid voor uitvoering van de Jeugdwet en het belang van onze jeugdige inwoners willen we deze 

situatie keren. Daarom heeft ons college van B&W bij monde van wethouder Veneklaas hedenmorgen een voorstel 

gedaan aan Buurtzorg Jong met het verzoek om spoedige reactie. Graag informeren wij u over de inhoud van dit 

voorstel en hoe wij daartoe zijn gekomen. 

 

Voorstel 

Het voorstel vanuit de gemeente is te werken aan een integrale toegang Jeugd onder directe aansturing van de 

gemeente. Onze partners pakken deze rol op vanuit hun opdrachtnemersrol. Concreet houdt dit in dat er een 

gezamenlijk team komt van medewerkers Buurtzorg Jong, Jeugdconsulenten en jeugd- en gezinswerkers van de 

gemeente en mogelijke andere partners. Met Buurtzorg Jong willen we afspraken maken over het proces, de 

feitelijkheden, de inhoud, de inkoop en het accounthouderschap. Dit alles binnen het bestaande financiële en 

formatieve kader. 

 

De gedachte van het voorstel is dat er meer sturing en grip komt op de wachtlijsten door werkprocessen te 

stroomlijnen en te verhelderen vanuit de inhoud. Zo willen wij hulpverlening aan ouders en jeugdigen binnen 

gemeente Stichtse Vecht verstevigen en borgen. Daarbij leren en transformeren we met elkaar.  

 

Met dit voorstel scheppen wij duidelijkheid over de toegang en toeleiding naar jeugdhulp en kortdurende ambulante 

ondersteuning. Dan kan een afgewogen oordeel worden gegeven rond de benodigde formatie. Een integrale 

inrichting van de toegang jeugd leidt op termijn tot minder crisissituaties, minder wachtlijsten, kortere doorlooptijden 

en een betere doorstroming in de keten. 
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Vervolg 

Hedenmorgen 2 november heeft een gesprek plaatsgevonden met Buurtzorg Jong en wethouder Sociaal Hetty 

Veneklaas. Tijdens dit gesprek is ons voorstel overhandigd aan Buurtzorg Jong met het verzoek uiterlijk maandag 

5 november een reactie te geven. Op basis van de reactie gaan we verder met elkaar in gesprek. Ons college wil 

zo spoedig mogelijk starten met de integrale toegang Jeugd. De opgedane kennis zetten we ook in bij de 

doorontwikkeling van de integrale brede toegang binnen het sociaal domein. 
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