Blokhuis: ‘Regio IJsselland is een voorbeeld voor andere jeugdhulpregio’s’

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezocht maandag 7
december 2020 virtueel de zorgorganisaties en gemeenten van het Regionaal Serviceteam
Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland). De staatssecretaris en de aanwezige bestuurders wisselden
vragen en ideeën uit op het gebied van regionale samenwerking. Bovendien kreeg het RSJ
IJsselland complimenten van Blokhuis: ‘De samenwerking in Regio IJsselland is een voorbeeld
voor andere jeugdhulpregio’s.’
Het RSJ IJsselland is de organisatie die namens elf gemeenten in de regio IJsselland de inkoop van –
de specialistische jeugdhulp aanbesteedt en begeleidt. Het RSJ IJsselland staat voor de taak een
gezamenlijke visie op te stellen. Dit is één van de verplichtingen die voortkomen uit de ‘Wet
verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ die per 2023 de inkoop van jeugdzorg moet
verbeteren.
Samen makkelijker maken
Joost van den Brink, directeur bedrijfsvoering bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie Overijssel, is
tevreden over het feit dat organisaties in regio IJsselland elkaar ‘steeds vaker beginnen te treffen’.
‘Alleen, we zijn met elf gemeenten en dat zijn allemaal individuele organisaties. Hoe doen we het
sámen? Het kan simpeler. En als we de krapte op de arbeidsmarkt te lijf willen gaan, moet dat ook,
om het makkelijker te maken voor medewerkers.’ Alle aanwezigen uit IJsselland onderstrepen deze
uitspraak.
Werken met de mensen om wie het gaat
Naar een steeds nauwere samenwerking zijn de gemeenten en zorgorganisaties op weg. Al is een
andere werkwijze niet het enige dat de zorg voor jeugdigen in de regio IJsselland kan optimaliseren,
merken de aanwezigen op. Cliëntbetrokkenheid, dus de mensen om wie het gaat, is één van de
speerpunten. Michiel van Willigen, wethouder gemeente Zwolle: ‘We hebben participatieraden, dus
ook vanuit de jongeren denkt er iemand mee. Maar minstens zo belangrijk is: per casus een goed
samenspel tussen Sociaal Wijkteam, uitvoerder en natuurlijk de cliënt zelf.’ In het verlengde daarvan
ligt volgens Geert Meijering, wethouder gemeente Kampen, de manier waarop de maatschappij de
jeugd ziet. ‘Hoe zorgen we voor meer begrip voor gedrag dat net even anders is dan wat we met zijn
allen als normaal hebben vastgesteld? Laten we dat agenderen.’
Perspectief
Ook is gesproken over toekomstperspectief. Enerzijds dat van de regio, anderzijds dat van de jeugd
zelf. Van Willigen: ‘Een langetermijnvisie vraagt om een langetermijnfinanciering vanuit het Rijk.’
Blokhuis onderstreept dat dit zijn aandacht heeft: ‘Dat is mijn diepste wens. Een meerjarig perspectief
kan voor rust zorgen.’
Daarnaast geeft de staatssecretaris mee dat behandelingen naast een begin ook een eind moeten
hebben. ‘Bied perspectief: geef een jongere een baan en een huis. Of laat een kind naar onderwijs
gaan waar het zich thuis voelt. Kortom, zorg voor een cultuur waarin zorg- en hulpverleningstrajecten
worden afgebouwd.’
Van elkaar leren
Ten slotte complimenteert Blokhuis regio IJsselland. ‘IJsselland staat er goed op in Den Haag. Jullie
zijn een mooi uithangbord voor andere regio’s, als het gaat om regionale samenwerking.’ Frits Rorink,
wethouder gemeente Deventer, haakt daarop aan: ‘Onze elf gemeenten kijken onderling bij elkaar in
de keuken, met als doel van elkaar te leren en samen verder te komen. Zo kunnen we ook als regio’s
bij elkaar meekijken.’

