
  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
326461 

Bijlagen 
 

  
  
  

 
Onderwerp 
Datum collegevergadering: 22 maart 2022, Raadsbrief 2022 nr. 28 

Verzenddatum 
23 maart 2022 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de (tussentijdse) resultaten van de inzet coördinator 
externe verwijzingen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de raad met een raadsbrief te informeren over de resultaten door 
de inzet van een coördinator externe verwijzingen. 
 
Toelichting 
In oktober 2020 is de functie van coördinator externe verwijzingen gestart. De functie richt zich op de externe 
verwijzingen voor de inzet van jeugdhulp. Hierbij gaat het om verwijzingen, oftewel een verzoek om indicatie, 
richting jeugdhulp door gecertificeerde instellingen (die uitvoering geven aan 
kinderbeschermingsmaatregelen zoals een voogdijmaatregel en ondertoezichtstelling) en huisartsen 
waaronder ook medisch specialisten en kinderartsen. De functie is ingericht als (zorginhoudelijk) 
aanspreekpunt en gesprekspartner voor de externe verwijzers en zorgaanbieders die uitvoering geven aan 
de jeugdhulp. Het doel van de functie is om in samenwerking te komen tot duurzaam goede en betaalbare 
zorg. 
 
Samenwerking 
Om de resultaten van de inzet door de coördinator externe verwijzingen te kunnen toetsen is een monitor 
opgesteld. Daarin zijn uitkomsten van evaluaties en gesprekken met externe partijen en eigen ervaringen 
meegenomen. Tijdens de evaluatie in augustus 2021, op het gebied van samenwerking met externe 
verwijzers, werd al geconstateerd dat er sprake is van een positieve verandering. Tijdens de laatste 
evaluatie in december 2021 waren de uitkomsten nog weer positiever. In het proces van externe 
verwijzingen is de coördinator externe verwijzingen niet meer weg te denken. De ingerichte functie zorgt 
voor een verbindende factor tussen gemeente en externe verwijzers en gemeente en zorgaanbieders. Er 
wordt gewerkt aan onderling vertrouwen en een duurzame relatie. Daardoor wordt er sneller en meer 
passende hulp ingezet voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Externe partners ervaren meer contact 
met de gemeente. Ze vinden het een meerwaarde om een vast aanspreekpunt te hebben binnen de 
gemeente die met hen meedenkt en een luisterend oor kan bieden. 
 
Kwaliteit 
Door het monitoren van externe verwijzingen, zoals we dat nu hebben ingericht, wordt informatie 
ingewonnen over de kwaliteit van het hulpaanbod en de zorgaanbieders. Daarnaast wordt er informatie en 
ervaringen uit de regio opgehaald door kennisdeling. Door de inzet van de coördinator externe verwijzingen 

 



kunnen we daar, in onze gemeente, richting aangeven. Er is meer zicht op welke jeugdhulp werkt, wat 
minder goed werkt, waar kwaliteit zit of waar juist verbetering in kwaliteit nodig is. 
 
Financieel 
Door een positieve, verbeterde samenwerking tussen de gemeente en externe verwijzers kan meer regie 
gevoerd worden. Door directe inzet van de coördinator externe verwijzingen bij de beoordeling van 
inkomende verwijzingen kan deze signalen, ondersteunen en actie ondernemen waar nodig. Dat heeft ook 
een financieel effect. Jeugdhulp wordt passender ingezet waardoor indicaties vaak kleiner en lichter worden. 
 
Voor de komst van de coördinator externe verwijzingen werden alle verwijzingen (indicaties) afgegeven. 
Sinds de komst van de coördinator externe verwijzingen is er voor de gemeente Tubbergen (van december 
2021 tot en met december 2022) €160.165,- minder aan verwijzingen afgegeven. 
 
De functie van coördinator externe verwijzingen gaat inmiddels steeds meer aan de voorkant te werk. 
Doordat er meer en meer sprake is van een positieve samenwerking, is er voorafgaand aan een verzoek om 
toewijzing reeds contact. Sturing vindt daardoor vooraf plaats in plaats van achteraf. Monitoring op wat er 
minder wordt uitgegeven wordt daardoor wel moeilijker. Dat zorgt ervoor dat de financiële resultaten van de 
coördinator externe verwijzingen nu een piek kennen waarna deze zal gaan afzwakken. Om een negatief 
financieel effect te voorkomen is het van belang de huidige werkwijze vast te houden. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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