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Onderwerp:                                                                                                                                            
Ongevraagd advies op: “Sa sjogge wy dat” – Visie op de opdracht van het Team Jeugd en Gezin. 

 

Geacht college, 

Inleiding 

De Participatieraad heeft kennis genomen van de beleidsnotitie ”Sa sjogge wy dat”. In deze visie 
wordt helder verwoord hoe het Team Jeugd en Gezin het beleid vorm gaat geven.                                             
Het visie-stuk is van juli 2017, en in onze vergadering van februari 2018 ontvangen. Onze werkgroep-
indeling is per maart/april 2018 veranderd, en aansluitend heeft een aantal leden een gesprek 
gevoerd met de ambtenaar. Dit gesprek is open en constructief verlopen. 

Advies en toelichting 

De Participatieraad vindt het belangrijk dat een aantal onderwerpen uit de beleidsnotitie gevolgd 
worden: 

- in het gesprek is de opbouw van het team Jeugd en Gezin besproken, een aantal senior 
professionals, met ervaring uit diverse werkvelden. Er wordt onder begeleiding van een 
gedragswetenschapper door middel van intercollegiale consultatie  over diverse 
onderwerpen/problemen van gedachten gewisseld. De Participatieraad vindt het belangrijk dat 
deze professionele werkwijze in de toekomst gehandhaafd wordt en dat de leden van dit team 
van elkaars expertise gebruik blijven maken. 

- Als de problematiek zo zwaar is, dat er experts van buiten het team nodig zijn, mogen ouders 
zelf kiezen door welke hulpverlener ze verder begeleid willen worden. Dit is in lijn met eigen 
regie bij de ouders. De Participatieraad vindt het belangrijk dat de leden van team Jeugd en 
Gezin goed op de hoogte zijn van alle zorgaanbieders en  hun expertise. 

- In het gesprek is aan de orde geweest dat er sprake kan zijn van zogenaamde chronische 
zorg/begeleiding. Het team blijft op de achtergrond een vinger aan de pols houden. De 
Participatieraad vindt dit belangrijk, zo blijven de gezinnen waar dit nodig is, in beeld bij het 
team. En hoeft er niet pas ingegrepen te worden als de situatie escaleert. 

- In het kader van ‘Veilig Thuis’ geeft de ambtenaar aan, dat bij alles wat voorkomt het belang 
van het kind voorop staat. De Participatieraad onderschrijft deze visie. 

- Belangrijk is ook het moment dat een jeugdige volwassen wordt, 18-/18+, en er gekeken 
wordt naar wat de jeugdige nodig heeft en hoe de situatie op dat moment is. 



 
 
 

- Gezien de personele wisselingen binnen de Jeugdzorg in Heerenveen vragen we aandacht 
voor het garanderen van continuïteit in de begeleiding van kwetsbare kinderen/gezinnen, 
zodat de vertrouwensband die belangrijk is om deze situaties te begeleiden in tact blijft. 
 

Vragen, opmerkingen, eventueel vervolg 

De Participatieraad kijkt uit naar de rapportages van het algemeen cliënttevredenheidsonderzoek en 
naar de uitkomsten van het steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoek. 

 

Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Participatieraad 

W.G.J. Dommerholt-Visser    D. Kleinhesselink 

Voorzitter      Secretaris 

 
 


