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Betreft: Reactie ASDW op Jaarplan 2018 van JGZZHW - H8 gemeenten  

 

 

Westland, 7 juni 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Met belangstelling heeft de ASDW het Jaarplan 2018 van JGZZHW-H8 gemeenten 

doorgenomen. Onze complimenten voor de wijze waarop de ambitie helder en goed is 

verwoord. Vooral de focus op verbinding met diverse betrokken partijen is iets wat we als 

ASDW toejuichen. Hoe meer verbinding er is tussen regionale partijen en hoe minder 

langs elkaar heen gewerkt wordt, des te beter de belangen van de jeugdigen in onze 

regio bediend kunnen worden. 

 

In uw ambitie staat het nastreven van “blije en gezonde kinderen” hoog in het vaandel. 

Vanuit het perspectief van de ASDW willen wij u er graag op attenderen dat deze 

formulering enkele groepen kinderen lijkt uit te sluiten, nl. de kwetsbare kinderen met 

een (psychische) beperking en niet-gezonde kinderen. Dat is jammer en vast niet de 

bedoeling van het plan. Graag geven wij u de suggestie mee om in het jaarplan 2019 een 

ambitie te formuleren die ook de kwetsbare kinderen met een (psychische) beperking en 

niet-gezonde kinderen includeert, juist omdat u later in de notitie aangeeft dat de JGZ 

ten slotte van ons allemaal is.  

 

Inhoudelijk is de doorontwikkeling van Zorg op Maat naar een flexibele en bij klanten 

passende dienstverlening, waardoor JGZ meer tijd en ruimte krijgt voor risicogroepen, 

een mooie stap. Daarbij is het goed te lezen dat dit gekoppeld wordt aan eigen regie en 

met regelruimte voor de professional om het goede te doen voor ouders en kinderen. Het 

lijkt ons een randvoorwaarde die nodig is willen professionals dit ook in de praktijk 

kunnen brengen en de ASDW vindt dit een belangrijke ontwikkeling. 

 

Over het algemeen is het jaarplan nog weinig concreet. Wellicht kan het jaarplan 2019 

wat meer concreet en SMART geformuleerd kan worden, waardoor het meer recht doet 

aan de mooie ambitie die u voor ogen heeft. Ook lijkt het ons goed als er duidelijke 

afspraken komen hoe en wanneer er geëvalueerd gaat worden, want tellen en vertellen 

zijn belangrijke onderdelen van een nieuw ingezette ontwikkeling. 
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Wij wensen u alle succes met de uitvoering van dit mooie plan. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 


