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Betreft: gevraagd advies Doorontwikkeling CJG Hilvarenbeek
Geacht College,
De Participatieraad heeft op haar vergadering d.d. 10 juli gesproken met mevrouw Nicole Lammers
over de doorontwikkeling van het CJG. Omdat de Participatieraad niet betrokken is geweest bij het
CJG zijn we eerst geïnformeerd over de visie, doelstelling en uitgangspunten van het CJG. Die zijn
duidelijk voor ons.
Met name de kernpunten, laagdrempeligheid, de aansluiting bij voorliggend veld en een snel en
effectief hulpaanbod spreken ons aan.

Doorontwikkeling CJG Hilvarenbeek
Aansturing en regie Gemeente
In 2010 is gebleken dat door bestuurlijke en ambtelijke wisselingen de voortgang van het CJG
nagenoeg stil lag. Omdat niet uit te sluiten is dat dit nogmaals voorkomt adviseren we u de continuïteit
op enige manier sluitend te waarborgen.
Aansturing en regie zijn slechts dan mogelijk als er duidelijke prestatie-afspraken zijn met de partijen
in het CJG. Deze afspraken vormen immers het uitgangspunt voor evaluatiemomenten en
verbeterpunten. Ook om deze reden zou de stuurgroep opvoedingsondersteuning meer bijeen moeten
komen dan nu.
We vragen ons af wie de processen gaat monitoren en of er nu bij de gemeente goede
automatiseringsmiddelen daartoe aanwezig zijn. In het verleden is gebleken dat deze managementmiddelen niet altijd voldeden.

Versterking van de zorgstructuur.
Aansluiting en samenwerking vindplaatsen
Met verscheidene organisaties zal worden gesproken over samenwerking/aansluiting. We missen hier
het NJC, sportverenigingen, jeugdverenigingen en gastoudergezinnen. Zo wordt wellicht de vroeg
signalering vergroot.
Dat de huisartsen als netwerkpartner niet betrokken zijn bij het CJG is jammer, maar begrijpelijk
gezien de privacygevoeligheid.
Een mogelijke suggestie is om een oud-huisarts als trait d’union te betrekken bij het netwerk.

Promotie en communicatie
Er wordt aangegeven dat het aantal vroeg signaleringen relatief laag is. De reden is niet bekend.
De naamsbekendheid moet, zoals u aangeeft, in ieder geval vergroot worden. Bij de diverse
activiteiten die opgepakt worden adviseren we u het gebruik van de sociale media toe te voegen. Met
name jeugd en jongeren maken daar veel gebruik van.
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Wij adviseren positief over de doorontwikkeling van het CJG.
Maar…. we hebben wel een grote zorg.
Gezien de hoeveelheid activiteiten die in de komende tijd verricht moet worden en de komende
transitie jeugdzorg lijken de formatie-uren die nu gesteld zijn volstrekt onvoldoende. We adviseren u
dan ook daar nauwkeurig naar te kijken, opdat een situatie als die in 2010 vermeden wordt.
Wij wensen u veel succes met de doorontwikkeling van het CJG.
Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek
B. Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris)
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