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Rekenkamer Den Haag: ‘Zorg voor jeugd op scholen!’
Jeugdzorg gaat op de schop. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de
gehele jeugdzorg en kunnen dan grotendeels zelf bepalen wat zij willen bereiken en
hoe. De Rekenkamer Den Haag onderzocht ter voorbereiding daarop hoe het nu
staat met de zorg voor jeugd op scholen en wat de gemeente daar nu aan doet. Het
signaleren en volgen van kinderen met problemen gebeurt namelijk vaak op school.
De overdracht van jeugdzorg biedt de gemeente kans een grote stap vooruit te
zetten, stelt de rekenkamer: veel gaat goed, veel kan beter.
Schaarse informatie over de zorg op scholen
De vijf onderzochte scholen zijn redelijk tevreden over de interne zorg, maar
verwachten dat de zorg verder onder druk komt te staan doordat zowel het aantal
zorgleerlingen als de zwaarte van de problemen zullen toenemen. Verbeterpunt is de
schaarse informatie over de effectiviteit van zorg voor jeugd op de Haagse scholen.
Samenwerking vertoont fricties
Het zorgoverleg op scholen biedt meerwaarde volgens de zorgverleners. Ook zijn er
diverse experimenten en initiatieven voor betere zorg. Verbeterpunten zijn de
vrijblijvende coördinatie van zorg, de non-interventiecultuur en de informatieuitwisseling. Zorgverleners geven aan dat de scholen signalen van leerlingen niet
altijd tijdig en duidelijk doorgeven. De scholen zijn ontevreden over wachtlijsten,
lange aanmeldtrajecten en (terugkoppeling over) het rendement van zorg.
Versnipperde gemeentelijke inzet
De bestuurlijke betrokkenheid bij zorg voor jeugd op scholen is versnipperd. Met een
beter totaaloverzicht van de inzet en effecten van gemeentelijke middelen kan de
raad beter sturen en controleren.
Sturen op samenwerking en samenhang
De Rekenkamer Den Haag stelt dat de gemeente Den Haag bij de overgang van de
jeugdzorg een grote stap vooruit kan zetten, opdat kinderen zo goed mogelijk
geholpen worden door zorgverleners en scholen.
De rekenkamer beveelt de gemeente het volgende aan:
1. Stuur op stroomlijning van beleid, op overzicht en op samenwerking.
2. Breng de inzet en effecten van gemeentelijke middelen volledig en inzichtelijk
in beeld.
3. Bij de verdere ontwikkeling van een beleidsvisie op de jeugdzorg te focussen
op samenhang en samenwerking (van non-interventiecultuur naar
oplossingsgericht samenwerken).
Voor vragen: Mirjam Swarte, secretaris van de rekenkamer, telefoon (070) 353 87 84 of 06 524 85 218.
Voor meer informatie of het onderzoeksrapport: www.rekenkamerdenhaag.nl / rekenkamer@denhaag.nl

