ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
WESTERVELD
Aan het college van B & W gemeente Westerveld – Diever 27-06-2018

ADVIES
Betreft: Advies over onderzoek naar het inzetten van een Praktijkondersteuner Jeugd.
Geacht college,
Om de ondersteuning en zorg aan kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren blijkt het
inzetten van een Praktijkondersteuner Jeugd zeer positief te werken.
De ervaringen van verschillende gemeenten (bv Assen, Hengelo, Aalten, Winterswijk) en van de
regio Westerkwartier geven aan dat de doelen van deze samenwerking tussen gemeente, huisartsen
en Praktijkondersteuners Jeugd gerealiseerd worden. (bron: Koepel adviesraden sociaal domein).
Deze doelen worden door deze gemeenten als volgt omschreven:
1. problemen bij jeugdigen in de eerste lijn signaleren en deze jeugdigen niet
direct doorverwijzen naar een ziekenhuis,
2. onnodige doorverwijzing voorkomen,
3. de jeugdigen beter en sneller helpen,
4. laagdrempelige toegang bieden aan jeugdigen en ouders voor eenvoudige problemen,
5. medicalisering en stigmatisering voorkomen,
6. effectieve inzet realiseren van middelen voor jeugdzorg,
7. pubers helpen/ondersteunen bij problemen, bijvoorbeeld pesten of vandalisme.
De Adviesraad Sociaal Domein Westerveld adviseert dan ook het college een onderzoek te laten
verrichten naar de haalbaarheid van het inzetten van een Praktijkondersteuner Jeugd.
Zij geeft het college daarbij in overweging een taakgroep "Praktijkondersteuner Jeugd" op te richten
om genoemd onderzoek te verrichten. In deze taakgroep zitten in ieder geval een beleidsmedewerker en een consulent jeugd van de gemeente, één of meerdere huisartsen, een
beleidsmedewerker van een GGZ-instelling en een lid van de ASDW. De taakgroep wordt zo
mogelijk aangevuld met enkele ouders van jeugdigen, die momenteel jeugdhulp ontvangen.
Indien nodig of wenselijk kan de taakgroep in overleg treden met naburige gemeenten om zo de
haalbaarheid te vergroten.
Indien gewenst willen wij dit advies gaarne mondeling toelichten.
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