Decentralisatie, het jonge
‘puzzelkind’ in de knel?
Interview met Ruud Grondel, voorzitter Partnerraad Integrale Vroeghulp,
wethouder in Diemen en lid van de VNG-subcommissie Jeugd

“Eigenlijk ben ik een believer van de decentralisatie; ik ben al 25 jaar wethouder in diverse
gemeenten geweest en mijn doel is altijd om in
gezamenlijkheid de zorg voor jeugd zo goed mogelijk te organiseren. Dat betekent: met jeugdigen
en hun ouders en met de specifieke deskundigen
zo snel en dichtbij mogelijk met elkaar de meest
passende zorg bieden. Integrale Vroeghulp is het
perfecte voorbeeld van deze vroegtijdige, integrale hulp. Eigenlijk dus een ‘wijkteam avant la lettre’
met specifieke doelgroep het jonge (complexe)
‘puzzelkind’.
Je bent al langer betrokken bij Integrale Vroeghulp
(IVH). Waarom is de inzet vanuit IVH volgens jou zo
belangrijk?
De decentralisatie (c.q. het ontstaan van de integraal
samengestelde wijkteams) heeft hetzelfde oogmerk
als Integrale Vroeghulp, echter met een bredere
functie, in sommige gemeenten zelfs voor iedereen
van 0-100 jaar. Je zou zeggen: een prima uitbreiding

van het gedachtegoed. Maar toch pakt de praktijk
voor het jonge kind anders uit. Door variatie in
gemeentelijk beleid, door de diverse inkoopmodellen en door het breed inzetten van expertise, is het
landelijk dekkend netwerk van Integrale Vroeghulpteams in de verdrukking geraakt. Het is ironisch dat
dat de integrale aanpak omarmd is bij de decentralisatie, maar nu dit ‘breed’ wordt georganiseerd er
juist kans is op verlies van expertise en mogelijkheden dit adequaat in te zetten!
Wat wil je de gemeenten meegeven?
Als voorzitter van de Partnerraad Integrale
Vroeghulp en lid van de VNG-subcommissie Jeugd
roep ik de gemeenten op om deze Integrale
Vroeghulp voor het jonge kind te erkennen als een
specialisme, wat een herpositionering vraagt in elke
regio. De kracht van de wijkteams is de brede blik en
diversiteit van competenties, maar het risico is dat
verder gespecialiseerde kennis niet of te laat, en niet
in de breedte van diverse specialismen wordt

ingevlogen. Dit wordt inmiddels vaak als verbeterpunt herkend en IVH is een van de antwoorden
daarop.
Het VNG heeft in juli het Statement 24-uurssessie
Zorglandschap - passende hulp voor alle jeugdigen
in Nederland, samen met beleidsmakers en gemeenten opgesteld. In dit gezamenlijk statement wordt
gepleit voor:
• Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking
• Leren van elkaar én de toepassing van de best
werkende technieken versnellen
• Passende hulp bieden, ook bij complexe zorgvragen
Misschien zijn dit open deuren, maar mijn oproep is
- ga het dan ook doen!
Je roept dus op om de expertise te behouden. Hoe
kunnen we dit doen?
Zorg dat de financiën goed geregeld zijn en reserveer dus budget. Beschikbaarheidsfinanciering is
nodig omdat het noodzakelijk is om het netwerk
‘standby’ te hebben: doordat de vraag in tijd en
omvang sterk wisselt, valt het netwerk anders uiteen.
Met voldoende coördinatie om de ketensamenwerking te versterken, het lerende effect te versnellen
en experts te financieren die nodig zijn om hun
expertise te delen, kun je passende hulp inzetten. De
VNG heeft zich gecommitteerd aan voortzetting van
de Integrale Vroeghulp, zodat kennis en kunde niet
verloren gaan. We zijn het inhoudelijk eens en
streven naar de bedoeling van de decentralisatie:
vroegtijdig en snel passende zorg voor elke jeugdige.

Laten we daarom niet de fout in gaan: laten we de
onbedoelde effecten van ons inkoopgedrag onder
ogen zien. De Partnerraad IVH en het landelijk
coördinatieteam IVH staan ter beschikking om het
realiseren van deze afspraken te versnellen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat expertise
behouden blijft en kan er weer vroegtijdig worden
gesignaleerd. Dit is niet alleen goed voor het
‘complexe puzzelkind’ en hun ouders, maar ook voor
de financiering op termijn (c.q. voorkomen van
zwaardere zorg).

Ruud Grondel is de nieuwe
voorzitter van de
Partnerraad van Integrale
Vroeghulp (IVH). Voorheen
nam hij deel aan de
Taskforce van IVH. In 2014
werd Ruud voor de derde
termijn wethouder namens
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Meer weten over Integrale Vroeghulp?
• Bekijk hier de website
• Vragen? Neem contact op met Lieke van der
Meulen (lvandermeulen@ncj.nl)

