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Ook komt er een analyse naar de
groei van het aantal aanvragen in
de Jeugdhulp. Daarnaast worden de
toekenningen geanalyseerd van het
fonds tekortgemeenten. Die drie
analyses moeten een goed beeld
geven waarom de ene gemeente
wel, en de andere gemeente niet uitkomt met het jeugdbudget. Ook naar
gemeenten met overschotten op
Jeugdhulp wordt onderzoek gedaan.
De Jonge sluit niet op voorhand uit
dat er eventueel meer geld bij komt,

maar wil ook niet op de uitkomsten
vooruitlopen, zo zei hij onlangs in een
algemeen overleg met de Tweede
Kamer. Over de invulling en uitvoering van het kwalitatieve onderzoek
onder een dertigtal gemeenten wordt
momenteel met de VNG gesproken,
laat een woordvoerder van De Jonge
desgevraagd weten. ‘We moeten samen
kijken wat nodig en haalbaar is.’
Het kan zijn dat uiteindelijk veertig
gemeenten onder de loep worden genomen, of twintig. Wel moet de helft

De afgelopen weken hebben diverse
gemeenten laten weten dit jaar forse
tekorten op de Jeugdhulp te hebben.
Uit een analyse van de jaarrekeningen
2017 in opdracht van Divosa bleek
dat gemeenten 605 miljoen euro
meer aan Jeugdhulp hebben uitgegeven dan begroot; bijna negentien
procent extra. Een kleine negentig
gemeenten hebben in 2016 en 2017
een beroep gedaan op het fonds
tekortgemeenten, voor wat betreft de
Jeugdhulp en de wmo.
Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal
domein. Bron: Binnenlands Bestuur
binnenlandsbestuur.nl/sociaal
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Begin december organiseert
Balans een Algemene Leden
Vergadering. Alle Balansleden zijn hierbij van harte
welkom. Houd voor de
precieze datum de website
van Balans in de gaten.
We rekenen op uw komst!
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D.A.N.S. staat voor Doe hetzelfde
nog een keer, Aanbieden van mogelijkheden om de beurt te nemen,
Nodig je kind uit de beurt te nemen
met een signaal, Stop niet, maar ga
door. Drie boeken omvat deze DANSreeks, die ouders handvatten en
praktische ideeën geeft om door middel
van spel de ontwikkeling van hun kind
te stimuleren op verschillende gebieden.
Kinderen ontwikkelen door spel sociale
vaardigheden, vergroten hiermee hun
probleemoplossend vermogen en het
stimuleert hun taal- en spraakvermogen.
Ook handig voor bijvoorbeeld logopedisten.

DEZE REEKS

VAN

3 BOEKEN

OP=OP!

CADEAUTJE VAN BALANS & SWP!

In samenwerking met uitgeverij SWP
mag BM 3 x deze reeks van 3 boeken
weggeven! Wil je kans maken?
Stuur dan een e-mail naar redactie@
balansdigitaal.nl met daarin je naam,
adres en je leeftijd én waarom je deze
3 boeken graag wilt winnen!

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in. Vaak ge©BIANCA TOEPS

Er komt een verdiepend onderzoek naar de tekorten in de
Jeugdhulp. Minister Hugo de Jonge (VWS) wil in een dertigtal
gemeenten een onderzoek laten doen naar de omvang en de
oorzaken van de tekorten. De resultaten ervan worden in het
voorjaar gepresenteerd, zo is het streven.

van de gemeenten een tekort en de
andere helft een overschot hebben.
Het gaat om de tekorten in de Jeugdhulp, maar ‘de conclusies worden
bezien in het totaal van het sociaal
domein.’

beurt de belangenbehartiging achter de schermen. Op deze plek krijgt u iedere BM een inkijkje
in de Balanslobby, door Balanscollega Joli Luijckx.

LOBBY BIJ MINISTER EN TWEEDE KAMER VOOR BETERE BEGELEIDING

VEEL BALANSJONGEREN STRANDEN
OP HET MBO
‘Na het voortgezet onderwijs worden de problemen we met ons dossier aandacht gevraagd voor betere
voor jongeren met bijvoorbeeld autisme, ADHD of dys- begeleiding van de Balans-jongvolwassenen op de
lexie pas echt groot. Dan stranden ze alsnog op het mbo.’ reguliere mbo-scholen. Met speciale aandacht voor leerQuotes als deze horen we te vaak van Balansouders. lingen afkomstig uit het vso. Zodat ook deze leerlingen
Tijd dus voor een lobby in Den Haag. Onderbouwd met een eerlijke kans krijgen op beroepsonderwijs.
een ‘pijnpuntendossier’ mbo, dat we opbouwden door
Verder is dringend meer scholing nodig
middel van een oproep om ervaringen te
delen. We kregen een kleine veertig
OPLOSSINGEN van docenten waar het onderwijs betreft
aan leerlingen met een beperking. Ook
reacties die bevestigen hoe moeilijk het
OP MAAT
moeten studenten en leerwerkbedrijven
is voor studenten met een beperking op
WERKEN
meer en inhoudelijk beter worden begeleid
het mbo. Velen van hen vallen zelfs uit, zo
tijdens stages. Hierbij is het noodzakelijk
blijkt uit bronnen als het Sectorrapport
Evaluatie mbo, onderzoeken van JOB en de Staat van dat begeleiders voldoende kennis hebben over beperkingen, juist in relatie tot werk en stage. En de mbo-scholen
Onderwijs van het mbo.
moeten gebruikmaken van alle mogelijkheden binnen de
Gebrek aan kennis over beperkingen, zowel bij de wet- en regelgeving, zodat studenten met eenbeperking
dankzij (veelal kleine) aanpassingen ook een mbo-opleischolen en stage-adressen, lijkt hierbij een grote rol te
ding kunnen voltooien. Oplossingen op maat dus.
spelen. De meeste problemen ervaren mbo-studenten
die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderAfgelopen september was Balans aanwezig bij het
wijs (vso). Het volgen van vervolgonderwijs op een mbo
blijkt voor hen vaak een vrijwel onneembare horde. Zelfs Tweede Kamerdebat over het mbo. Veel van onze zorgna het met goede resultaten behalen van een vmbo- punten uit ons dossier mbo hoorden we tijdens het
debat terug in de vorm van kritische vragen aan Ingrid
diploma missen zij de studievaardigheden om het te redden. De leeromgeving van het mbo - met minder struc- van Engelshoven. Hiermee zijn we er natuurlijk nog niet.
Maar Oudervereniging Balans met het dossier in de hand
tuur, begeleiding en meer prikkels - zorgt ervoor dat juist
blijft hameren op goede zorg voor studenten met een
deze kwetsbare groep studenten veel faalervaringen
beperking op het mbo.
opdoet en vaak vroegtijdig stopt.
Aan minister Ingrid van Engelshoven (D66), verantwoordelijk voor het mbo, en aan de Tweede Kamer hebben
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Oorzaken tekort Jeugdhulp
in voorjaar 2019 bekend

Wilt u de Kamerbrief en het mbo-dosssier van Balans lezen? Kijk dan op balansdigitaal.nl en zoek op mbo dossier

november 2018 | BALANS MAGAZINE 05 | 7

