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Betreft: gevraagd advies inzake Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Woerden 2016

Geacht College,
De beleidsregels beginnen met een verwijzing naar de visie Sociaal Domein. Terecht, want
deze Beleidsregels Jeugdhulp (die over de voorzieningen gaan) zullen immers altijd een
onderdeel (moeten) zijn van een integraal plan, waarbij de regie van kind en ouders altijd
voorop staat. De Participatieraad dringt er bij alle betrokken (ambtenaren, zorgaanbieders,
verwijzers en professionals) op aan om deze visie voor ogen te houden bij het verlenen van
specifieke vormen van jeugdhulp. Concreet houdt dat in dat het maken van verbindingen met
andere levensdomeinen beschouwd wordt als een normaal en regulier onderdeel van
jeugdhulp aan ouders en kind. Die samenhang moet terug te vinden zijn in het
ondersteuningsplan. Het is een uitdaging om de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo
integraal te laten terugkomen in het ondersteuningsplan.

Artikel 2.2.2 individuele voorzieningen ondersteuning en j-ggz
De voorzieningen bij ondersteuning en jeugd-ggz hebben een aanvulling nodig:
 Crisis jeugd ggz
 Crisis kinderen met een beperking
Het is onvoldoende om dit alleen beschikbaar te hebben na tussenkomst van SAVE want
huisartsen(posten) hebben hier ook een grote verwijzende rol.

Artikel 2.2.2 individuele voorziening: Jeugdzorg Plus
Jeugdzorgplus kan nooit met drang toegewezen worden en deze zin moet verwijderd worden
uit de beleidsregels. De rechter kan alleen een machtiging uithuisplaatsing met gesloten
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jeugdzorg afgeven. Bij een spoedmachtiging kan er een mondelinge toestemming gegeven
worden die binnen twee weken definitief moet worden. Zonder deze machtiging van de
rechter mag een jongere niet in de gesloten jeugdzorg geplaatst worden omdat er een vrijheid
beperkende maatregel wordt toegepast. De rechter bepaalt ook de periode waarop deze
maatregel van kracht is. Verlenging van deze periode verloopt ook weer via de rechter.
Bij de voorziening jeugdzorg plus hoort ook beveiligd vervoer van de jeugdige.

Artikel 2.2.2 individuele voorziening: gezinsvervanging
Binnen pleegzorg kan de reguliere pleegzorg niet voldoende zijn voor het kind omdat er
bijvoorbeeld een vermoeden van een psychische stoornis is waarvoor diagnostiek en
behandeling nodig is, 24/7 toezicht op een ouder kind etc. Het is onvoldoende duidelijk of
hiervoor extra zorg wordt afgegeven in de beschikking of dat de pleegzorgorganisatie overal
voor verantwoordelijk is?

Artikel 2.3 en 2.4
In de beleidsregels wordt een verwijzing gemaakt naar artikel 3 en 4 van de verordening
jeugdhulp. Bij de online verordening jeugdhulp Woerden missen we artikel 3, 4 en 5. Verder
zien we dat deze verordening niet voldoet aan de aanvraagprocedure die nu gehanteerd wordt
bij Woerdenwijzer en dringen we met spoed aan op een herziening van deze verordening.

Artikel 2.4 inzet nadere expertise
Naast de consulenten van Woerdenwijzer vinden wij het ook belangrijk dat de sociaal
makelaars extra expertise kunnen inzetten. Kunnen de sociaal makelaars toegevoegd worden
in dit artikel?

Artikel 2.6 Beleidsregel ondersteuningsplan/familiegroepsplan
Het familiegroepsplan moet aangeboden worden voor het onderzoek en niet pas achteraf. In
de praktijk merken we dat het ondersteuningsplan ook zover als mogelijk vooraf ingevuld
dient te worden voor het onderzoek start. Dit artikel sluit niet aan bij de praktijk. Ook de
bijbehorende artikelen in de verordening sluiten niet meer aan bij de uitvoering in de praktijk.
Het is belangrijk om dit snel te herzien en daarbij zorg te dragen voor een laagdrempelige
aanvraag procedure met zo min mogelijk bureaucratie.

2.7 Beleidsregels vaststellen hoogte pgb
Deze artikelen zijn verwarrend vanwege alle differentiaties en wij vragen ons af waarom dat
moet. Het principe van pgb is heel simpel: een gezin/persoon heeft hulp/zorg/ondersteuning
nodig, daarvoor gelden indicaties en er zijn tarieven voor vastgesteld. We adviseren om deze
pgb-tarieven openbaar te maken. De toegewezen zorg/hulp/ondersteuning kan ofwel worden
verleend in ZIN (Zorg in Natura) ofwel via het pgb. In het laatste geval ontvangt de cliënt een
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budget (gebaseerd op het tarief) waarmee hij/zij de zorg zelf inkoopt. Bij wie hij dat doet is de
eigen keuze van de cliënt.

Artikel 2.8 Beleidsregels inzet pgb bij een persoon die behoort bij het sociaal
netwerk/niet professionele zorgverleners






De participatieraad adviseert om het begrip ‘gebruikelijke zorg’ te voorzien van een
omschrijving zodat duidelijk is wat daaronder verstaan wordt. Een voorbeeld hiervoor
kunt u vinden in de bijlage van beleidsregels indicatiestelling WLZ 2016
Als de persoon een opleiding nodig heeft om aan de kwaliteitscriteria te voldoen kan
het niet meer ingezet worden voor netwerk tarief. Dit vraagt om een aanpassing in de
volgende tekst:
Jeugdhulp vanuit het eigen informele netwerk voldoet aan de kwaliteitseisen zoals
opgenomen in de Jeugdwet. Als de dienst hulp omvat waarvoor volgens landelijk
geldende kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist is, beschikt de persoon over
de desbetreffende kwalificatie;
De tekst onder het kopje gezamenlijk inkopen is niet alleen van toepassing op pgb
vanuit het eigen netwerk maar ook op inzet van professionele hulp met PGB. Het
advies is om dit deel onder een ander artikel te plaatsen.

Artikel 2.10 Beleidsregel vergoeding door andere financiers
De scheiding tussen zorg vanuit de verschillende wetten is niet altijd zo duidelijk. Bij zorg
vanuit de wet langdurige zorg is het vaak van belang dat er geen uitzicht is op verbetering. In
artikel 2.10 adviseren we om een uitzondering te maken voor kinderen in toeleiding naar de
Wet Langdurige Zorg. De aanvraag is een langdurig traject en ondertussen mag het kind niet
zonder zorg zitten. Daarom adviseren we om zorg en ondersteuning te blijven bieden tijdens
de afhandeling van de aanvraag WLZ. Bij toewijzing vanuit de WLZ kan het kind dan
overstappen. Bij een afwijzing kan de zorg vanuit de gemeente doorgezet worden en daarmee
voorkomen we dat ouders van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Artikel 2.12 Beleidsregel vertrouwenspersoon
Het AKJ is verantwoordelijk voor het werk van de vertrouwenspersonen. In dit artikel
ontbreekt informatie over hoe dit verankerd wordt in de Woerdense samenleving. Hoe wordt
het lokaal aangeboden en aan wie? Het is voor alle ouders en jongeren beschikbaar en niet
alleen ouders/jongeren die met drang en dwang te maken krijgen.

Artikel 2.13 Beleidsregel klachtenregeling
In de klachtenregeling missen we een laagdrempelige mogelijkheid voor klachten waarbij
inwoners geen 6 weken kunnen wachten. In de klachtenprocedure is het niet helder dat dit ook
voor Woerdenwijzer de route is. In de klachtenprocedure van de gemeente gaat het om
klachten over medewerkers van de gemeente. Dit dekt onvoldoende de lading waarbij er ook
klachten over procedures kunnen zijn. Verder is het ook belangrijk om informatie te bieden
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waar ouders en jongeren met klachten over jeugdhulpwerkers/instellingen kunnen
aankloppen. Ouders en jongeren kunnen bij hun klacht hulp krijgen van het AKJ.

Artikel 2.14 Beleidsregels inspraak en medezeggenschap
Artikel 2.14 mist informatie over hoe cliënten(organisaties) en hun vertegenwoordigers input
kunnen leveren op beleid. In de praktijk zien we dat er onvoldoende ruimte geboden wordt en
daarom adviseren we concrete mogelijkheden te bieden. Met alleen een advies van de
participatieraad wordt er onvoldoende invulling gegeven aan het verplichtend karakter dat de
jeugdwet op dit onderwerp geeft.

Met vriendelijke groet,

Rob Kotvis
Rob Kotvis
Voorzitter Participatieraad Woerden
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