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Geacht College,
De leden van de Wmo-raad kunnen zich in grote lijn vinden in de uitgangspunten van het beleidsplan.
In het document wordt uiteengezet wat de gemeente van plan is te gaan doen. Dat roept bij ons wel
een aantal vragen op en willen we graag ook enkele aanbevelingen doen. Doordat juist in vakantietijd
deze adviezen gevraagd worden is het lastig de achterban te raadplegen. Ook missen we de bijlages
die zijn genoemd in het stuk. Hoe moet er een algemeen advies geschreven worden als de belangrijkste
punten, de communicatie en de dialoog, er niet of nauwelijks zijn. Er is onvrede en frustratie die je alleen kunt oplossen door met elkaar te praten. De ene ambtenaar is flexibel en de ander niet, de een
heeft een vervanger en de ander niet. Omdat de werkgroep wist dat een advies gevraagd wordt hebben
wij voorwerk gedaan en de factsheet “Stelselwijziging Jeugd; kinderen en jongeren met een beperking
van AWBZ naar jeugdwet” als uitgangspunt genomen om ideeën en adviezen te formuleren. Een aantal benoemde zaken zijn door de gemeente goed verwoord. We hebben besloten de volledige ideeën en
adviezen ten aanzien van de factsheet toe te voegen.
Verder zijn er voor iedere alinea wel 10 vragen te bedenken van hoe de gemeente vorm en inhoud aan
het beschreven beleid gaat geven. Wij hebben ons vooral gefocust op een tiental punten waarvan landelijk gezien problemen verwacht worden en hopen dat u hiermee uw voordeel kunt doen.
Wij hopen dat de positieve intentie; ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft, bewaarheid kan worden.
Algemene aanbevelingen en ideeën vanuit adviesgroep JOL.




Het beleidsstuk is nog erg regionaal geschreven waarbij vaak niet duidelijk is of de gemeente Oss
dezelfde mening is toegedaan
Er wordt in het beleidsplan verwezen naar 5 bijlages, deze zijn echter niet bijgevoegd en zullen in
dit pre-advies niet worden meegenomen.
Houdt frictiekosten voor de hele gemeente zo laag mogelijk. Er zijn geen nieuwe mensen nodig
om de zorg anders in te richten. Mogelijk wel minder mensen (op termijn). Zorg voor het zo efficient mogelijk herplaatsen van mensen. Denk er hierbij ook aan dat er altijd verschil is geweest tussen mensen die zorg indiceren en mensen die zorg uitvoeren. De een kan niet altijd het werk van
de ander overnemen. Ga met alle instanties rond de tafel om dit onderwerp (frictiekosten) te bespreken en plannen te maken.
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1. Toelichting op het beleidsplan
1. “ (pag. 5) 3. Voor jeugdigen en ouders die dit –tijdelijk- niet lukt, dienen gemeenten de toegang tot (gespecialiseerde) jeugdzorg te garanderen en te organiseren.”;
Het is ons niet duidelijk hoe de gemeente denkt de jeugdzorg te garanderen. Wij missen in de verordening en in het beleidsplan de artikelen betreffende “hardheidsclausule”. De hardheidsclausule in een
Jeugdhulp of Wmo-verordening ziet op iets anders toe dan de mogelijkheid van een beleidsregel af te
wijken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De hardheidsclausule biedt de mogelijkheid om
van een beleidsregel af te wijken tenzij die voor een belanghebbende gevolgen zou hebben die niet in
verhouding staan tot de doelen die met die beleidsregel worden nagestreefd. Eenvoudig gezegd: het is
niet de bedoeling dat toepassing van een beleidsregel meer kwaad dan goed doet.
Advies:
Voeg de hardheidclausule toe in de verordening jeugdhulp en beschrijf dit proces in het beleidsstuk.
2.

(pag. 6); “De burgers zijn betrokken door dit plan voor te leggen aan de WMO-raad”;

De Wmo-raad denkt dat het alleen voorleggen aan de raad en zijn adviesgroepen een summiere wijze
is om de inspraak te regelen. Ook de tijdsduur (4 weken) en periode om het plan voor te leggen zijn
niet gelukkig gekozen. Daarnaast zou de gemeente zich meer in kunnen spannen om bekendheid te geven aan beleidsplannen. De gemeente Grave bijvoorbeeld vraagt burgers middels een website te reageren op beleidsstukken.
Advies:
Communiceer meer en eerder met de burger. De burger is hard nodig om gestalte te geven aan de
nieuwe vormen van zorg. Het is dan ook te beperkt om te stellen dat de burgers betrokken zijn door het
aan de Wmo-raad voor te leggen.
2. Vraaganalyse
3. (pag. 9, 2.2); 2e en 3e alinea over stijging tot 2011 en daarna afname hulpvragen;
De Wmo-raad veronderstelt dat er samenhang bestaat tussen het afbouwen van preventie en voorlichting door de overheid, en de stijging van het aantal hulpvragen voor gespecialiseerde hulp. Met de oprichting van CJG is er weer meer voorlichting en preventie ontstaan. Wij denken dat vroegsignalering,
preventie en voorlichting erg belangrijk is:
Advies:
 Het is belangrijk dat er bij de vroeg signalering specialisten betrokken zijn die de inschatting mede
kunnen maken of de problemen in het gezin voor langere of kortere duur zijn en of er in de toekomst nog meer problemen te verwachten zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om meteen passende
hulpverlening in te zetten en te voorkomen dat er te lichte hulpverlening wordt ingezet en er steeds
gestapeld wordt.
 Neem integrale vroeghulp op in de basisteams of zorg voor structurele (digitale) consultatie. Alle
betrokken partners zijn op de hoogte van het bestaan van integrale vroeghulp.
 Het is belangrijk dat er niet betutteld wordt en geen geld wordt uitgegeven aan problemen die vanzelf weer overgaan. We willen inzetten op de eigen kracht van burgers, ga problemen die vroeg ge-
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signaleerd worden niet overnemen, maar laat de burger zelf vragen om hulp en houdt hem verantwoordelijk voor zijn eigen problemen. Zorg daarnaast voor goede risico-taxatiemiddelen om veiligheid van kinderen te taxeren. Geld wat niet uitgegeven wordt in het voorliggende veld, kan
elders ingezet worden voor zwaardere problematiek.


Zorg voor een structurele samenwerking tussen ondersteuningsteams van scholen en de basisteams. School is een belangrijke vindplaats voor kinderen met problemen en een belangrijke sleutel
naar de oplossing voor deze kinderen. Leraren kennen de kinderen goed en hebben vaak een vertrouwensband met de kinderen.
4. (pag. 9); “Na de transitie gaan de gemeenten in de regio Brabant Noordoost sturen op eenduidigheid en betrouwbaarheid van in formatie (zie ook hoofdstuk 11).”;

De Wmo-raad mist in dit document hoofdstuk 10 en 11. Het is ons dan ook niet duidelijk hoe de gemeente stuurt op eenduidigheid en betrouwbaarheid van informatie. Dat dit meegedeeld wordt veronderstelt dat er nu in de voorbereiding minder eenduidigheid of betrouwbaarheid bestaat. Wij kunnen
instemmen dat eenduidigheid en betrouwbaarheid erg belangrijk is. Mogelijk ook voor verbetering
vatbaar.
Advies:
Wij willen graag zien dat er al voor de transitie gestuurd wordt op eenduidigheid en betrouwbaarheid
van informatie.
3. Wat willen we bereiken
5. (pag. 11); 3e en 4e alinea hulpverlener en coördinerend hulpverlener;
Zorg dat er een cliëntondersteuner/trajectbegeleider beschikbaar is. Dit helpt ouders als zij zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind of hun gezinssituatie. Een cliëntondersteuner staat naast hen,
handelt vanuit hun belang en kijkt wat nodig is om het gezin te versterken in de eigen kracht. De clientondersteuner organiseert vervolgens de hulp, zorg en begeleiding die dan nog nodig is. Ouders weten vaak niet vanzelf welke mogelijkheden er zijn, welke afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden en wat het beste past bij hun situatie.
Advies / ideeën:
 De belangrijkste interventies die deze persoon moet kunnen uitvoeren zijn de interventies gericht op het vergroten en inzetten van het netwerk. Op dit gebied moeten deze hulpverleners
specialisten zijn. Er worden mensen opgenomen in de basisteams die dit werk nu ook al doen,
vanuit de tweede lijn.
 Betrek bij de inzet van het netwerk structureel de school. Leraren en leerlingbegeleiders kennen het kind en belangrijke personen uit het netwerk vaak goed.
 Dit zijn personen uit de basisteams die zelf ook hulp verlenen. Het is belangrijk dat er verschillende disciplines (medisch, pedagogisch, LVG, GGZ) verbonden zijn aan het team die
mede de inschatting kunnen maken wanneer er meerdere of specialistische hulp nodig is naast
de hulp uit het basisteam. Voor het gezin is het prettig als er een vast persoon betrokken blijft.
De afstemming met het gezin en tussen hulpverleners onderling is belangrijk om te zorgen dat
er hulp op maat verleend wordt en het gezin precies voldoende hulp en gesprekken krijgen.
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Er is een aparte crisisdienst, met specialisten gericht op het crisiswerk. Los van het basisteam.
Cliëntondersteuner/lid van het basisteam neemt het zsm weer over.
Het gezin heeft de regie en beheert het eigen dossier. Cliëntondersteuner en eventuele andere
hulpverleners vullen dit dossier aan.
Cliëntondersteuner ondersteund het gezin met de regierol en heeft hiervoor ook het mandaat.



6. (pag. 11); “Professionals bekijken de opgroeisituatie van een kind in samenhang en betrekken,
als ouders dat zelf niet kunnen of willen, andere professionals bij het verhelderen of beantwoorden van de hulpvraag.”;

De Wmo raad veronderstelt dat de genoemde eerste professionals het ‘basisteam’ is, die als ouders zelf
de hulpvraag niet kunnen verhelderen en beantwoorden, andere professionals (wordt hier expertteam,
flexibele hulp of specialistische hulp bedoeld?) inschakelen
Advies
Erken dat er een einde bestaat aan de eigen kracht van een gezin. Elk gezin is anders en niet elk gezin
heeft dezelfde draagkracht. Sommige gezinnen kunnen veel mantelzorg bieden, terwijl andere al snel
overvraagd zijn, ook al zijn de omstandigheden hetzelfde. Erken dit verschil ook. Denk als gemeente
dan verder en zoek naar andere oplossingen voor de jeugdige.
Aanbevelingen en ideeën vanuit adviesgroep JOL
 Het komt er op neer dat je moet blijven zoeken naar de grens tussen wat een gezin zelf kan en wat
overgenomen moet worden.
 Clientondersteuner/lid basisteam die het gezin goed kent en mandaat heeft om extra hulp te verlenen
of in te schakelen
 Leden van het basisteam dienen expert te zijn in het signaleren van signalen van onveiligheid en van
veiligheid. Zij kunnen met het gezin samen ook werken aan vergroten van veiligheid als dit onvoldoende is.
7. (pag. 12); “Bovenstaande visie- en uitgangspunten hebben we vertaald in meetbare doelen en
resultaten, zodat we kunnen bepalen of de gewenste veranderingen tot stand komen in gesprek
kunnen gaan als zich ontwikkelingen voordoen die onbedoeld of onvoorzien zijn”
Onbedoelde en onvoorziene effecten zijn altijd reden voor gesprek, het vermoeden bestaat dat deze
metingen vooral budgettair zullen zijn. De onder genoemde alinea staande doelen hebben allen betrekking op budget. Ook al is de inhoudelijkheid meegenomen is deze in de doelen niet terug te lezen.
4. Het nieuwe jeugdstelsel
8. Het geheel wordt vanuit regionaal perspectief beschreven, dat roept de vraag op of de gemeente Oss geen aanleiding ziet dit beleid aan te vullen? Ook in de benoemde termen is er
geen duidelijkheid welke de gemeente kiest.
9. (pag. 15) “het basisteam is in principe geen nieuw team, het komt niet “bovenop” de professionals en de instellingen die er al zijn.”
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Het basisteam zal niet concreet zichtbaar zijn betekent voor de cliënten geen kortere weg naar hulp,
dezelfde drempels naar jeugdhulp blijven bestaan. Wij pleiten voor een duidelijke toegang voor jeugdhulp zoals bestond bij BJZ of in mindere mate CJG. Maak heldere cliëntroutes samen met betrokken
instanties. Neem hierbij op wie welk mandaat heeft.
10. (pag. 18); Het verschuiven van budgetten van gespecialiseerde hulp naar basisteams betekent
dat er minder gespecialiseerde hulp gegeven kan worden. Dit is een doel voor langere termijn.
Realiseer een ‘zachte landing’ door een overgangstermijn in te stellen.
Vraag: Hoe wordt de overgang van gespecialiseerde naar basishulp bepaald en vorm gegeven?
Basisteams helpen ouders als zij zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind of hun gezinssituatie. Een cliëntondersteuner staat naast hen, handelt vanuit hun belang en kijkt wat nodig is om het
gezin te versterken in de eigen kracht. De cliëntondersteuner organiseert vervolgens de hulp, zorg
en begeleiding die dan nog nodig is. Ouders weten vaak niet vanzelf welke mogelijkheden er zijn,
welke afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden en wat het beste past bij hun situatie.
 De belangrijkste interventies die de cliëntondersteuner moet kunnen uitvoeren zijn de interventies
gericht op het vergroten en inzetten van het netwerk. Op dit gebied moeten deze hulpverleners
specialisten zijn. Er worden mensen opgenomen in de basisteams die dit werk nu ook al doen,
vanuit de tweede lijn.
 Betrek bij de inzet van het netwerk structureel de school. Leraren en leerlingbegeleiders kennen
het kind en belangrijke personen uit het netwerk vaak goed.
 Cliëntondersteuner is lid van de basisteams, die zelf ook hulp verlenen. Het is belangrijk dat er
verschillende disciplines (medisch, pedagogisch, LVG, GGZ) verbonden zijn aan het team die
mede de inschatting kunnen maken wanneer er meerdere of specialistische hulp nodig is naast de
hulp uit het basisteam. Voor het gezin is het prettig als er een vast persoon betrokken blijft. De afstemming met het gezin en tussen hulpverleners onderling is belangrijk om te zorgen dat er hulp
op maat verleend wordt en het gezin precies voldoende hulp en gesprekken krijgen.
 Er is een aparte crisisdienst, met specialisten gericht op het crisiswerk. Los van het basisteam. Clientondersteuner/lid van het basisteam neemt het zsm weer over.
 Het gezin heeft de regie en beheert het eigen dossier. Cliëntondersteuner en eventuele andere hulpverleners vullen dit dossier aan.
 Cliëntondersteuner ondersteund het gezin met de regierol en heeft hiervoor ook het mandaat.
Geef aandacht aan de aansluiting van de zorg voor jeugdigen op andere financieringsstromen en beleidsdomeinen. Ondanks de ontschotting van de financiering van de zorg voor jeugd blijven er momenten waarop zorgafspraken moeten aansluiten of worden overgedragen. Jeugdigen, die 18 jaar worden, moeten voor de voortzetting van hun zorg een beroep doen op de Wmo, de Participatiewet,
de Zorgverzekeringswet en/of de Wet Langdurige Zorg. Maak dus goede afspraken over een soepele
overgang met andere afdelingen binnen de gemeente en met andere financiers.Hetzelfde is uiteraard
nodig voor het werken met ‘één gezin, één plan’.
Aanvullingen en ideeën vanuit adviesgroep JOL:
 Op het moment als een lid van het basisteam doorverwijst naar specialistische zorg wordt deze
ook geleverd. Dit lid van het basisteam moet hiervoor voldoende kennis hebben over de problematiek van de cliënt en de mogelijkheden van de specialisten. Dit is mogelijk, een goed voorbeeld
hiervan is de huisarts die doorverwijst naar een specialist. Goede consultatie van de specialisten
moet geborgd zijn, denk hierbij aan digitale spreekuren van psychiaters etc..
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Verruiming van de zorg voor jeugd tot 23 jaar.
Vaste evaluatiemomenten met de partners inplannen om het stelsel steeds weer aan te passen naar
een in de praktijk beter werkend model.
Soepele overdracht naar volwassenenzorg, mogelijk met overbruggingsfinanciering. Pas afsluiten
als het geregeld is.
Als zorg in de gemeente niet aanwezig is of als meer passende zorg buiten de gemeentegrenzen
valt, mag vervoer geen belemmering zijn, pas indien nodig vervoerscriteria aan.
Zorg dat zorgaanbieders en basisteams hun aanbod systematisch aanpassen aan de vraag.
Het werken met vraag- en oplossingsgerichte hulpverlening zijn effect ruimschoots bewezen heeft,
mits het uitgevoerd wordt door hulpverleners die hier goed en continu in geschoold worden. Wie
op deze wijze werkt zet de vraag van het kind/het gezin centraal, met op een bij het gezin passende
manier gebruikmakende van professionele kennis van zichzelf of anderen.
Het basisteam leert ook van praktijkervaringen, zij blijven continu reflecteren en dus ook ontwikkelen. Doel moet zijn dat er voor iedere cliëntvraag een antwoord is.

In de nieuwe Jeugdwet komen kinderen die onder een maatregel van de kinderbescherming vallen zoals een OTS of pleegzorg - nog steeds in aanmerking voor een pgb. Dit staat in de Invoeringswet
Jeugd die eind vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Tweede Kamer moet er nog over
spreken, maar de verwachting is dat de Kamer positief zal reageren op dit voorstel vanuit het ministerie van VWS.
In de Jeugdwet, die ingaat op 1 januari 2015, staat nu nog dat een jeugdige en zijn ouders in het gedwongen kader niet meer in aanmerking komen voor een pgb. Door onder andere de lobby van Per
Saldo naar VWS en Tweede Kamer heeft het kabinet voorgesteld, om de Jeugdwet hierop aan te
passen.
Op deze manier kunnen ook ouders en kinderen die onder een kinderbeschermingsmaatregel staan de
regie houden over hun zorg. Wanneer ouders zelf niet voldoende in staat zijn om alle taken die bij het
pgb horen uit te voeren, kan ook iemand uit het sociale netwerk of met hulp van curator, bewindvoerder of gemachtigde deze taken uitvoeren. In de uitvoeringswet is ook de mogelijkheid toegevoegd dat
ouders samen met een gecertificeerde instelling of de aanbieder van gesloten jeugdhulp het pgb kunnen beheren.
Vraag: Heeft de gemeente daarop geanticipeerd?
Voor een aantal vormen van zorg zijn alternatieven beschikbaar. Zet daarom altijd de vraag van de
jeugdige centraal. Hoe kan die het beste beantwoord worden? Dan kan blijken dat professionele
zorg niet de beste oplossing is. Als het gaat om respijtzorg (bijvoorbeeld logeren) zijn er ook andere
alternatieven of combinaties mogelijk. Het is belangrijk om als gemeente die initiatieven in beeld te
hebben en ze te omarmen. Zoek hierin nadrukkelijk de samenwerking met ouders en gebruik hun
denkkracht.
Aanbevelingen en ideeën vanuit adviesgroep JOL:
 Belangrijk is om ook de kwaliteit en de kwaliteitseisen naast elkaar te zetten en af te wegen welke
hulp de vraag van de cliënt nodig heeft. Nu is het vaak zo dat grotere instellingen aan veel kwaliteitseisen moeten voldoen, wat de kwaliteit vaak ten goede komt, maar ook de prijs van de zorg
verhoogd. Zij moeten dan andere zorg kunnen verlenen dan andere kleinere instellingen.
 Heldere sociale kaart van aanbieders van GGZ, LVG en jeugdhulp. Ieder lid van basisteam is onafhankelijke zorgmakelaar.
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De reeds bestaande zorg wordt serieus genomen en samen met de Gemeenten zorgen zij voor het
invullen van de zorgplicht van de Gemeenten. Teveel versnippering van het veld zorgt ook voor
het bemoeilijken van het voldoen aan deze zorgplicht, organiseer samenhang tussen de aanbieders.

Vraag: We hebben toch de indruk dat een burger die zich meldt met problemen die al redelijk fors
zijn, lang moet wachten tot deze de juiste hulpverlener voor zijn neus heeft en dat dit dan toch
de 3e of 4e persoon is die hij spreekt. Je meldt je bij een baliemedewerker, je krijgt een gesprek, er komt iemand uit het basisteam, die concludeert dat er een specialist moet komen. Of
zijn de eerste drie 1 persoon?
De zorg voor een kind met een beperking is voor ouders vaak zwaar. Om hen af en toe te ontlasten,
is respijtzorg essentieel. Dat houdt in dat de jeugdige enkele uren tot dagen door iemand anders, of op
een andere plek opgevangen wordt. Voorbeelden zijn andere mantelzorgers, vrijwilligers,
dagopvang, logeerhuizen en zorgboerderijen. Deze tijdelijke opvang zorgt ervoor dat ouders de zorg
daarna weer aankunnen en dat jeugdigen met een beperking (langer) thuis kunnen blijven wonen. Het
is dan ook heel belangrijk dat er voldoende mogelijkheden voor respijtzorg beschikbaar zijn in de gemeente.
Aanbevelingen en ideeën vanuit adviesgroep JOL:
 Dit geldt eigenlijk voor alle jeugdigen met problemen. In eerste instantie vanuit het netwerk
van het gezin zelf. Is dit niet mogelijk of haalbaar is er wat anders nodig, vrijwilligers of meer
professionele hulp.
 Maak gebruik van gezinnen voor de invulling van respijtzorg.
 Omdat er ook steeds meer kinderen met forse beperkingen en gedragsproblemen opgevangen
worden in een vorm van zorg door een gezin, ofwel pleegzorg ofwel meer professionele gezinsvormen, zouden deze mogelijkheden er ook moeten zijn voor deze vormen van opvang. Dit
om te zorgen dat deze personen ook voldoende ontlast worden om deze zware vorm van hulp
vol te houden en voldoende vrije tijd te ervaren om fit en vitaal te blijven. En het dus voor
deze kinderen mogelijk blijft om op te groeien in een gezin in plaats van instelling.
 Goede en voldoende respijtzorg zorgt ervoor dat er geld bespaard wordt door het voorkomen
van dure residentiële plaatsingen.
5. Samenhang sociale domein
We missen in het geheel het beleid van de gemeente Oss met betrekking tot mantelzorgers en vrijwilligers. Wij zijn van mening dat ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers onderdeel is van het
sociaal domein. In dit hoofdstuk verwachten wij dan ook hoe de gemeente omgaat met deze groep en
ondersteunend is.
Onderwijs:
Ga op tijd in gesprek met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs. Maak afspraken over hoe
zorg en ondersteuning voor jeugdigen met een beperking -waarin het onderwijs niet kan voorzienvanuit de gemeenten ingezet kan worden. Maak hiervoor gebruik van de bouwstenen zoals die genoemd worden op de website van Verbinding Passend Onderwijs.
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6. Aanbieders van jeugdhulp
De Wmo raad heeft in de wandelgangen bericht gekregen dat er veel meer gekort gaat worden dan de
afgesproken 15%. Gesproken wordt over 21%; wat betekent dat een vijfde deel van de Jeugdhulp verdwijnt. Wij denken dat dit ten koste zal gaan van de Jeugdhulp. Daarnaast zullen veel Jeugdhulp aanbieders daardoor in grote problemen komen. Zij hebben aangegeven met veel kunst en vliegwerk te
kunnen besparen en krijgen nu waarschijnlijk hun begrotingen niet meer rond. Dat kan betekenen dat
door gedwongen ontslagen veel expertise verdwijnt.
Vraag
wat wordt het daadwerkelijke percentage wat bezuinigd moet worden door aanbieders Jeugdhulp
De gemeente houdt de instellingen te lang in onzekerheid over de te volgen koers. Als in de commerciële sector op dusdanige manier met veranderingen en fusies zou worden omgegaan zouden we spreken van wanbestuur.
Kwaliteit, Financiën en Monitoring
De Wmo-raad heeft getracht gezien de korte tijdspanne een advies te geven en aanbevelingen te doen
ten aanzien van de hulp. Daarbij zijn de onder bovenstaande kop genoemde zaken in meegenomen.
Aanbevelingen en ideeën vanuit adviesgroep JOL:
 Een samenwerking tussen onderwijs en zorg zou standaard in ieder hulpverleningstraject ingebouwd moeten zijn. Een leerkracht is naast de ouders/opvoeders degene die het kind het meeste
ziet en daarmee een onmisbaar persoon is in een hulpverleningstraject. Belasting van de leerkracht op maat is hierbij wel een duidelijk aandachtspunt.
 Zorg voor structurele overlegmomenten met doelbesprekingen.
 Basisteams en ondersteuningsteams onderwijs moeten met elkaar in dialoog om een ontmoetingspunt te creëren. Waarbij 1 kind 1 plan, het laagdrempelige en het oproepen van de expert van belang zijn voor makkelijke indicering en verwijzing.
Richt een overleg in tussen gemeente (centrumgemeente arbeidsmarktregio), samenwerkend onderwijs
(VSO – PRO – ‘onderkant’ MBO) en arbeidsmarkt. Het doel hiervan is jongeren met een meer dan
gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt ‘in beeld te hebben en te houden’ om ze zo goed mogelijke te
laten starten in een zo duurzaam mogelijke arbeidsplaats.
Aanbevelingen en ideeën vanuit adviesgroep JOL :
 Voeg hier de uitvoerende hulpverlening aan toe. De hulp voor jeugdigen met een beperking of
jeugdzorg stopt niet met 18 jaar, zij zijn dus een onmisbare partij bij dit overleg.
 Zorg voor voldoende overbruggingsplekken, werkervaringsplekken om degene die nog niet
direct terecht kunnen op de arbeidsmarkt wel actief te houden.
 Zorg voor trajecten op maat, zodat de kans op succes het grootst is, betrek het reeds aanwezig
(professionele) netwerk.
 Jaarlijkse evaluatie is goed uitgangspunt, inclusief financiële gegevens en overzicht van “gemiste zaken”.
Richt een overleg in tussen gemeente afdeling leerplicht, KDC en speciaal onderwijs. Het doel hiervan
is de overgang van KDC naar onderwijs van jonge kinderen met zeer ernstige meervoudige problematiek in alle mogelijke varianten te bespreken, uiteraard in overleg met ouders.
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Aanbevelingen en ideeën vanuit ADVIESGROEP JOL
 Mogelijk kan bovenstaande wat breder ingezet worden. Er zijn toch vrij veel kinderen die
wachten op een plek op passend onderwijs of vastlopen op een vorm van speciaal onderwijs.
Voor hen zou een orgaan met specialisten moeten zijn voor een gedegen advies voor onderwijs en mandaat om hier ook iets voor te organiseren.
 Speciale zorgklasjes met aandacht voor (on) mogelijkheden creëren.
 Een langzame overgang naar het onderwijs moet mogelijk zijn.
 De mogelijkheden voor dagbehandeling orthopedagogische dagcentra open houden.
6. Aanbieders Jeugdhulp
11. (pag. 38) “Enerzijds zorgen zij ervoor dat het zelfoplossend vermogen van het gezin en het sociale netwerk toeneemt. Anderzijds zorgen zij ervoor dat hulp zo vraaggericht en zo licht mogelijk wordt ingezet.”
Door deze opdracht ontstaat het risico dat de cliënt, mantelzorger of vrijwilliger erg veel zelf moeten
gaan oplossen. Door vraaggericht en zo licht mogelijk ontstaat de situatie dat als de cliënt iets niet
vraagt of geen vragen heeft, dus ook geen problemen heeft. Daardoor zullen een aantal cliënten zeker
de benodigde hulp gaan missen.
7. Kwaliteit
We hebben grote zorgen dat de welzijnsorganisaties te weinig zijn toegerust op cliënten uit GGZ, VG
en andere complexe doelgroepen. Deze mensen zullen wel gaan beoordelen of en welke hulp geboden
gaat worden. Wij hopen dat voldoende expertise wordt aangetrokken om antwoord op complexe en/of
specifieke hulpvragen te kunnen geven vanuit die 0e lijn. Ook zullen zij continu moeten reflecteren of
de geboden hulp voldoende is op dit moment en voor de toekomst.
Advies: Schakel tijdig expertise in.
8. Financiën
De Wmo raad maakt zich zorgen over geluiden die ons bereiken vanuit de aanbieders; de totale korting op de Jeugdhulp dreigt 21% of zelfs meer te worden. Dat zal de levensvatbaarheid van een aantal
organisaties ernstig doen schaden. Een groot aantal aanbieders zal dan failliet gaan, dat kan en mag
niet de bedoeling zijn. Daarmee zult u ook de hulpverlening ernstig schaden.
Advies: Beperk de korting tot maximaal 15% zoals al eerder is besproken met aanbieders.

Het is de Wmo-raad duidelijk dat de beleidsstuk nogal in algemene termen is geschreven en dat het in
het beleidsstuk bijna niets aangegeven wordt als zijnde specifiek van Oss.
Mocht het college over deze inhoud nog nader met de Wmo-raad van gedachten willen wisselen zijn
wij hiertoe uiteraard bereid.
Met vriendelijke groet,
J.C. Raadgever, voorzitter Wmo-raad
L. Smits, voorzitter Wmo adviesgroep Jeugd, onderwijs en leerlingenvervoer
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