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Inleiding 

De directe aanleiding voor onze fractie om te komen tot voorliggend initiatiefvoorstel met 
betrekking tot gedifferentieerd wijkgericht werken, is de uitkomst van het  rapport “Grip en 
begrip kosten jeugdhulp Gemeente Bodegraven-Reeuwijk” door jb Lorenz (september 2019) 
en dan vooral aanbeveling B (p.26) die luidt: ”Aan de hand van de verschillen per wijk is het 
aan te bevelen om te bezien hoe er gedifferentieerd beleid op wijkniveau ontwikkeld kan 
worden en het zorgaanbod aan te laten sluiten bij de zorgbehoefte van de wijk. Daarna kan 
er een verkenning gestart worden om de preventieve en collectieve voorzieningen beter aan 
te laten sluiten bij het gespecialiseerde en individuele maatwerk op wijkniveau. Door 
zorgaanbod aan te laten sluiten op de zorgbehoefte in plaats van de zorgvraag kunnen 
zorgkosten teruggedrongen worden”. Uit het rapport is verder op te maken dat er in 
bepaalde wijken een grotere hulpvraag is, daar is veel geld mee gemoeid. De vraag is 
gerechtvaardigd of de (jeugd)zorg in die wijken efficiënt wordt verleend en of er winst te 
behalen is, bij een gerichtere aanpak op wijkniveau. 

Aanpak 

 Onze fractie heeft eerst met de wethouder en ambtelijke ondersteuning, waaronder ook de 
coördinator van het Sociaal Team, een verkennend gesprek gevoerd en daarna diverse 
sessies gehad met de ambtelijke ondersteuning en wilde daarmee meer inzicht krijgen in de 
gegevens achter de data, hoe worden de gelden besteed en hoe efficiënt is de (jeugd)zorg in 
de wijken. De fractie had oorspronkelijk het doel om de doelgroep (jongeren met een 
hulpgroep in een bepaalde wijk) nader te karakteriseren d.m.v. vragen zoals: wat is de 
diagnose, wanneer is voor het laatst een indicatiestelling gedaan en hoe vaak wordt die 
gereviseerd? Wat is de leeftijd/geslachtsverdeling van deze kinderen en hoe verhoudt zich 
dat tot de totale populatie kinderen in de wijk? Via welke route is het kind in deze 
zorgverlening terecht gekomen, wat is het verwijsgedrag van zorgverleners ?Hoeveel 
gezinnen betreft het? Komen kinderen uit eenzelfde gezin?  
Op een aantal vragen hebben we antwoord gekregen, maar helaas liepen we vast door de 
AVG wetgeving waardoor wij niet zelf als fractie die verdiepingsslag kunnen maken. Na 
nader overleg met de ambtelijke ondersteuning is gebleken dat door middel van zorgpaden 
(het aantal voorzieningen per cliënt) inzicht kan worden gekregen in hoe de soorten en 
aantallen voorzieningen verdeeld zijn over de wijk(en) en welke organisaties daaraan 
gekoppeld zijn. Door het maken van wijkprofielen (door de ambtelijke ondersteuning) kan 
inzichtelijk worden gemaakt welke patronen er per wijk zichtbaar worden. Dan wordt er 
duidelijk wat er zich in de wijk afspeelt en waar behoefte aan is. Deze uitkomsten, die niet 
herleidbaar zijn naar cliënten, kunnen dan (geheel binnen de normen van de AVG wetgeving) 
met de commissie/Raad gedeeld worden. 



Onze fractie heeft ChristenUnie-fracties van met name de grotere steden benaderd om naar 
best practices te informeren. Verder hebben wij hiervoor openbare bronnen opgezocht.  Uit 
beide bronnen wordt bevestigd dat de problematiek in de wijken breder is dan de jeugdzorg 
en zelfs dan het Sociaal Domein. Problemen in wijken clusteren zich rondom verschillende 
deelgebieden, waarvan wonen, werk, inkomen, taal, en relatie een paar voorbeelden zijn. 
Om met succes te komen tot een efficiëntieslag in de jeugdzorg, zullen we bij de verdere 
uitwerking dan ook andere  bronnen moeten betrekken. (GGD, inkomensgegevens en 
veiligheidscijfers). N.a.v. de achtergrond van de data zoals de zorgpaden, wijkprofielen, 
betrokkenheid van het Sociaal Team, vroeg signalering enz. kunnen er gericht maatregelen 
genomen worden, wat uiteindelijk tot een kostenbesparing zal leiden. 

Voorstel 

Uit de gesprekken en een voorlopige (geanonimiseerde) analyse valt te concluderen dat er 
een efficiëntieslag gemaakt kan worden. (Bijvoorbeeld: de dubbelingen in zorgaanbod 
worden gecheckt.) Onze fractie stelt d.m.v. dit initiatiefvoorstel het volgende voor en vraagt 
de Raad daarmee in te stemmen: 

 De ambtelijke ondersteuning maakt de verdiepingsslag m.b.v. de beschikbare data. 
Door het uitwerken van de wijkprofielen en het analyseren van zorgpatronen op het 
gebied van inkomen, huisvesting, relatie, jeugdzorg, onderwijs, financiën, 
nationaliteit/achtergrond is een efficiënter gebruik van de zorggelden te behalen. 

 10% van deze besparing in te zetten in preventieve maatregelen behorend bij een 
pilot wijkgericht werken.  

 Een pilot in wijk Bodegraven Noord & Centrum te starten. Uit het jb Lorenz 
onderzoek blijkt dat deze wijk een hogere zorgdruk kent.   

N.a.v. onze bevindingen van de afgelopen maanden, tekenen bepaalde contouren zich af en 
daarom bevelen wij het college aan in genoemde pilot verschillende uitwerkingen van 
onderstaande instrumenten (grotendeels gebaseerd op vrijwilligerswerk) nader te 
onderzoeken en in te zetten: 

* kinderombudsman (zie bijlage) 
* laagdrempelig loket (zie bijlage) bij afwezigheid van een Huis van Alles 

* recovery college (zie bijlage) 
* buurtcoaches/buddyproject (zie bijlage) 
* gezinscoaches (zie bijlage) 
* behulpzame buren (zie bijlage) 
* werken met groepen kinderen/jeugd met dezelfde zorg in plaats van allemaal individuele 
trajecten. 
 

De behoefte aan dergelijke projecten is door onze fractie ook gecheckt in het veld (Sociaal 
Team en diverse instanties) en positief bevonden. Wij zijn en blijven als fractie beschikbaar 
voor nadere uitwerking van de genoemde trajecten en eventuele werving van vrijwilligers. 
 

 
 
 
 



Vervolg 

  
De fractie verzoekt het college de commissie/Raad periodiek op de hoogte te houden 
(bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie) van de uitkomst van de wijkprofielen en het 
zicht op de efficiëntie slagen die gemaakt zijn of kunnen worden. 
 

 

Ook wil de fractie dat het college de raad informeert hoe het bespaarde geld ingezet gaat 
worden in preventie op wijkniveau.  
 

 

Tot slot 
Bij het afronden van dit initiatiefvoorstel, verscheen in de uitgave van Binnenlands Bestuur 
nr. 4 2020, een interessant en toepasselijk achtergrondartikel over het “Utrechts model”. Uit 
het artikel blijkt o.a. de noodzaak van de wijkprofielen: ze bieden inzicht  in wat veel 
voorkomende vraagstukken zijn en waar de kansen liggen. Zo wordt er verwezen naar “de 
specifieke problematiek van bepaalde wijken” (p.21), “gezinswerkers en buurtgerichte 
(jeugd)zorg” (p. 22).  
Ook in Binnenlands Bestuur Dagelijks (mail) van 5 maart wordt n.a.v. de publicatie 
“Jeugdhulp in de wijken” van het Sociaal Cultureel Planbureau  (op 5 maart 2020 
uitgebracht) opgeroepen om als gemeente nader aanvullend onderzoek te doen m.b.t. de 
verschillende wijkkenmerken. Wij zien dat als een bevestiging van de aanpak zoals in het 
initiatiefvoorstel voorgesteld wordt. 
 

 

De fractie van de ChristenUnie wil de wethouder en de ambtelijke ondersteuning hartelijk 
danken voor de goede samenwerking en de bereidheid om ons zo goed mogelijk van 
beschikbare informatie te voorzien bij de totstandkoming van dit initiatiefvoorstel. 
 

 

 

Namens de fractie en de werkgroep van de ChristenUnie, 
Els Oliwkiewicz-Borsboom 

 

 

 

Bijlage: achtergrondinformatie en bronnen die gebruikt zijn bij de voorbereiding van dit 
initiatiefvoorstel 
 


