
 
 
 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouder gemeente Enkhuizen 

   Postbus 11 

   1600 AA Enkhuizen 

 

Datum:  **** 

Onderwerp:  Advies Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder  

 

 

 

U heeft de Participatieraad gevraagd om advies uit te brengen op de conceptvisie 

‘Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder’, welke wij met interesse hebben 

gelezen. Naar aanleiding van de door u opgestelde conceptvisie, de bijgewoonde digitale 

voorlichtingsbijeenkomsten, verhalen van ervaringsdeskundigen en de vele informatie 

welke ons momenteel bijna dagelijks toekomt via diverse media zijn wij gekomen tot de 

volgende adviezen: 

 

• Behandeling in geslotenheid heeft een niet te onderschatten impact op het leven 

van de jongere en het bijbehorende gezin. De ervaringsverhalen hebben op ons 

een enorme indruk gemaakt. Het is goed om te zien dat in de visie gestreefd 

wordt om opname in geslotenheid af te bouwen naar 0. We adviseren de 

gemeente echter een ambitieuzere doelstelling te formuleren waarbij de gesloten 

jeugdhulp sneller wordt afgebouwd. 

 

• In de conceptvisie wordt uitgesproken dat ingezet wordt op kleinschaligheid, 

geformuleerd wordt dat de specifieke vorm van deze kleinschaligheid echter 

afhangt van een aantal overwegingen (o.a. beschikbaarheid personeel, 

mogelijkheden voor onderwijs en financiële consequenties). We willen opnieuw 

het belang onderstrepen van kleinschalige plaatsing zo dicht mogelijk bij huis. 

Financiële overwegingen moeten hierbij de kleinste rol spelen. Zorg dat er contact 

onderhouden kan blijven met de personen in het netwerk van de jongere die van 

positieve invloed zijn. Ook zodat deze contacten gecontinueerd kunnen blijven 

wanneer de geslotenheid is afgelopen. De jongere moet verbonden blijven met de 

eigen regio en hierin zoveel mogelijk gefaciliteerd worden. Wij zetten onze 

vraagtekens bij de haalbaarheid van “thuisnabijheid” van behandeling en 

onderwijs als een jeugdige buiten zijn regio geplaatst wordt. Wij begrijpen echter 

de vraag van de gemeente of het wenselijk is om te investeren in de 

doorontwikkeling van kleinschalig aanbod van gesloten voorzieningen in elke regio 

terwijl deze afgebouwd moet worden. Zolang gesloten plaatsingen echter 

noodzakelijk geacht worden, vinden wij dat deze zo min mogelijk interrumperende 

consequenties mogen hebben voor jongeren en hun families. Een plaatsing in de 

eigen regio is hiervoor een vereiste. 

 

• Investeer in preventie, vroegtijdige signalering en laagdrempelige hulp voor 

jongeren en gezin. Investeer in snelle beschikbaarheid van kwalitatief 

hoogwaardige zorg. Dit alles ter voorkoming van opname in geslotenheid. 

 



• Zorg dat er een duidelijk en volledig beeld is van de (multi)problematiek van een 

jongere én het gezin zodat tijdig passende hulp kan worden geboden. Dit ter 

voorkoming van het onopgemerkt blijven van onderliggende problematiek, 

waardoor potentieel escalatie plaatsvindt, onjuiste hulp wordt geboden en/of 

geboden hulp minder effectief is. 

 

• Vanwege de grote impact die plaatsing in geslotenheid heeft vinden wij het van 

groot belang dat, wanneer plaatsing in geslotenheid onontkoombaar is, er 

aandacht is voor de jongere en zijn/haar gezin in de vorm van een 

vertrouwenspersoon. We zijn dan ook blij dat er in de visie wordt voorgezet met 

de JIM voor de jongere in geslotenheid. We adviseren daarnaast ook de inzet van 

een vertrouwenspersoon voor het gezin van de jongere. 

 

• Zorg voor toegang tot onderwijs en een zinvolle dagbesteding, in afstemming met 

de interesses van de jongere. 

 

• Kies voor kwaliteit van zorg en stel de prijs daarvan ondergeschikt. 

 

• Tot slot willen wij nogmaals het belang uitlichten van het waarborgen van deze 

visie in de praktijk. Wij adviseren daarom dat er op korte termijn een actieplan 

wordt geschreven over de daadwerkelijke implementatie van deze visie. Wij 

verzoeken u ons op de hoogte te houden van dit plan en de uitvoering daarvan.  

 

Zoals eerder genoemd heeft opname in geslotenheid een enorme impact op de jongere 

en zijn familie. Heb oog voor het individu en zijn specifieke situatie. Kies voor 

behandeling op maat, in samenwerking met de jongere en zijn ouders.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Namens de Participatieraad Enkhuizen, 

 

Kees Mos (secretaris/vicevoorzitter) 

 

 

 

 

 

 


