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Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 21 september 2020
Plaats:
Tijd:
Gast:
Aanwezig:
Afwezig:

Rondeel, Kamer 1.34
19.30 uur
Mevr. G. (Gaby) Kolmus. Teamleider Team Jeugd en Gezin
Mevr. P. (Petra) Elhalky, Team Jeugd en Gezin
Petra, Willemieke, Diana, Annet, Carola (en deels online: Saskia)
-

• Opening
Petra opent de vergadering en zegt blij te zijn dat deze vergadering weer in real life
gehouden kan worden.
• Vaststellen van de agenda
We volgen de agenda zoals deze is.
• Mevrouw G. Kolmus & Mevrouw P. Elhalky
Update TJG:
Van het speciaal basisonderwijs (SBO) wil het TJG de zorg anders inrichten.
Petra (Elhalky)vertelt dat er momenteel een medewerker Agathos 18 uur in de week,
elke dag aanwezig is op de SBO-scholen De Wegwijzer en Het Kompas.
Dit gaat om een open pilot, die de komende 3 maanden loopt en is bedoeld om
leerkrachten en leerlingen te ondersteunen, maar ook ouders die dit nodig hebben.
Na deze pilot moet duidelijk zijn: hoeveel rek heeft de medewerker, hoeveel
leerlingen kan zij bedienen. Per klas wordt bekeken wat nodig is. Er wordt hierbij
gebruik gemaakt van lijstjes met de zorgleerlingen (kinderen die in het verleden al
hulp hebben gehad) Ouders zijn hierover ingelicht.
Agathos is hiervoor uitgekozen, want deze organisatie heeft hier al ervaring mee in
Rotterdam.
Er komen steeds meer aanvragen voor onderwijs/zorg-arrangementen, daarom is nu
deze pilot gestart, om te kijken of de benodigde zorg op en via school gecombineerd
kan worden met de onderwijsondersteuning.
Het is de bedoeling om 2x per jaar een PMT-groep (speltherapie) te starten, met
max. 6-8 leerlingen. Bij weinig aanmeldingen wordt gekeken of er een groep kan
starten van deze scholen samen. Daarnaast wordt er ook 2x per jaar een Rots en
Watertraining (voorheen SoVa) gegeven.
TJG heeft de pilot ook aan de Ark aangeboden, maar zij doen dit zelf al via de WLZ.
Er wordt ook gekeken of deze zorg op het VO ingezet kan worden. TJG en Agathos is
momenteel nog in gesprek met het VO.
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Inzet PoH-GGZ-jeugd:
Er ligt nu een conceptprojectplan. Naast een PoH (Praktijk-ondersteuner Huisarts)
wordt er gekeken of er bij iedere huisartsenpraktijk op het eiland ook een PoH-GGZJeugd kan worden gekoppeld.
Het idee is: Een jeugdige die GGZ nodig heeft, wordt bij de huisarts meteen
doorverwezen naar de PoH-GGZ-Jeugd. PoH-GGZ-Jeugd kan dan naar gelang de vraag
een kort traject starten of indien nodig doorverwijzen naar de specialistische GGZJeugd.
TJG heeft momenteel gesprekken met de huisartsen op het eiland, wat is er mogelijk
enz.
Er gaat een proef lopen met de huisartsenpraktijk in Middelharnis en Ooltgensplaat.
Doorverwijzing naar TJG zou op deze manier sneller moeten gaan.
Thuiszitters:
Er zitten (veel) meer kinderen thuis dan we zouden willen. Recent is er een mogelijke
oplossing uitgeprobeerd: Een jongeren is via een re-integratie traject bij Webego
doorgestroomd naar een leer/werk-traject.
Voor sommigen is dit nog steeds geen oplossing.
Het idee van Petra (dB) om iets te organiseren voor lotgenotencontact wordt ook
onderzocht.
Doorontwikkeling:
Toegang tot TJG is anders ingericht. Nieuwe aanbesteding loopt. Het TJG streeft
ernaar om de jeugdhulp beter, sneller, toegankelijker in te richten. De onafhankelijk
cliëntondersteuner van MEE zou beter onder de aandacht gebracht moeten worden.
Hier wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Er wordt nu nagedacht over hoe dit
het beste bij cliënten van het TJG aangeboden kan worden.
Hulpverlening tijdens vakantieperiode:
Het viel tijdens de vakantieperiode op dat de wachtlijsten opliepen en
ontwikkelingsplannen bij het TJG bleven liggen. Dit kwam door corona, wat helaas
niet te voorkomen was, maar ook vooral doordat vakanties niet goed met elkaar
waren afgestemd. Nu is gezegd: niet allemaal tegelijk op vakantie.
Ervaringen zijn verder goed, volgens TJG.
Wachtlijst PMT:
Er is momenteel heel veel vraag naar PMT. TJG vraagt zich nu af: Is het echt nodige
jeugdhulp of willen ouders dit zelf? Scholen bieden het ouders aan. Dit is vervelend
voor de jeugdigen die het echt nodig hebben en hierdoor langer op een wachtlijst
staan. Door Corona is het stil komen te liggen, dus de wachtlijsten zijn nog meer
opgelopen. Er is nu een opnamestop totdat de wachtlijst ingelopen is.
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Mogelijkheden EMDR
Er is ook een groeiende vraag naar EMDR (traumaverwerking).
Bij het TJG kennen we de Basis EMDR, via TJG zelf en gespecialiseerde EMDR, via de
partners, o.a. Youz
Verslavingszorg:
Hiervoor is een projectleider aangesteld, Meike Broeders. Sinds het rapport van het
rioolwateronderzoek wordt er een plan van aanpak bedacht voor preventie en
verslavingszorg. Momenteel nog in een vroeg stadium. Er zijn nog veel vragen: welke
zorg is meest passend op G-O, welke zorgpartijen moeten we daarbij betrekken.
Welke mogelijkheden kunnen we bieden voor zorg en maar ook vooral nazorg. Ook
samen met politie en handhaving wordt er over nagedacht.
De Vluchtheuvel en de Schuilplaats gaan diagonaal hulpverlening opzetten, in
samenwerking met de kerken op het eiland.
1 oktober weten ze meer, dus hopelijk in de volgende vergadering meer hierover.
Eén van de leden draagt aan: Er is een organisatie, CA Holland. Zij willen op Goeree
Overflakkee iets voor de jeugd opzetten, maar ze zoeken nog een locatie voor 1
avond in de week.
• Verschillen werkwijze inzake PGB bij SVB en TJG
De aanvragen voor PGB gaan goed, volgens het TJG.
Maar in de praktijk gaat het toch wel eens wat minder soepel.
Bij een PGB aanvraag hoort dat je een zorgovereenkomst afsluit met je
zorgverlener/instantie. Als je al jaren dezelfde zorgverlener/instantie hebt is er
volgens de werkwijze van het SVB alleen een wijzigingsformulier nodig om de
looptijd, het uur-bedrag en eventuele andere wijzigingen door te geven.
Maar als je alleen een wijzigingsformulier indient krijgt de gemeentelijk
administratie-afdeling die het budget/zorgovereenkomst goed moet keuren geen
seintje over de wijzigingen waardoor het nieuwe budget niet het benodigde vinkje
vanuit de gemeente krijgt. Gevolg: de cliënt krijgt na een aantal weken een brief dat
het vermelde uurtarief niet gedeclareerd kan worden omdat het uurtarief niet
overeenkomt.
De cliënt (vertegenwoordiger) neemt daarop telefonisch contact op met de
gemeente via het KCC. Er is echter op dat moment niemand op de afdeling die de
telefoon aanneemt. Er wordt een terugbelverzoek ingediend. Na 2 dagen heeft de
cliënt nog niets vernomen en stuurt een mail. Daarop wordt wel direct gereageerd en
de medewerker stuurt de vraag/opdracht door naar de administratie.
Daags later wordt de cliënt (vertegenwoordiger) gebeld door de administratie met de
mededeling dat de fout niet bij de administratie lag maar bij de cliënt
(vertegenwoordiger) zelf! Er staat namelijk in de beschikking dat er een
zorgovereenkomst afgesloten MOET worden. Ook al is er 5 jaar op rij dezelfde
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zorgverlener. Het gesprek verliep niet vriendelijk. De cliënt (vertegenwoordiger) zegt
toe ondanks dat de SVB dit niet nodig vindt zij wel een nieuw zorgovereenkomst af
zal sluiten met haar zorgverlener/instantie.
De volgende dag kwam er een telefoontje van een medewerker van de SVB met de
vraag waarom de cliënt (vertegenwoordiger) opnieuw een zorgovereenkomst
indiende want dat was niet nodig bij een wijziging en voor hen betekende dat
onnodig administratieve handelingen. Bij de uitleg dat de gemeente hierop stond
omdat deze regel nu eenmaal in de beschikking staat kreeg de cliënt als antwoord;
“Jullie gemeente is wel lastig daarin hoor!”
Een mogelijke oplossing zou zijn om voortaan in de beschikking te noteren dat de
cliënt (vertegenwoordiger) een zorgovereenkomst dient af te sluiten en als er sprake
is van een wijziging bij een meerderjarige zorgovereenkomst om dan een kopie van
het wijzings-formulier door te sturen naar de gemeente. Zo heeft iedereen een
kloppende administratie en zijn er voor de cliënt (vertegenwoordiger) geen extra
(belastende) handelingen nodig.
Mevrouw Kolmus belooft dit met de betreffende medewerkers te bespreken.
• Brainstormen
Kind-bijeenkomst:
Kunnen we een bijeenkomst voor kinderen/jongeren organiseren? We gaan hiervoor
de mogelijkheden onderzoeken. Hoe kunnen we de jeugd meer betrekken bij wat wij
doen en wat hebben we daarvoor nodig? Kunnen we een jeugdraad opzetten of
misschien zelfs een jeugdburgemeester aanstellen? In de volgende vergadering graag
ideeën inbrengen!
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• Vacature
Omdat we nog maar met een klein clubje zijn, willen we de vacature nogmaals laten
plaatsen op de gemeentepagina in de krant. We zullen hiervoor mevrouw Meijer
benaderen.
• Mededelingen
Woensdag 30 september is er van 14:00 – 16:00 een bijeenkomst over de integrale
aanpak verslaving op Goeree Overflakkee. Wie wil en kan, kan hier online bij
aansluiten. Meer info volgt nog per mail.
• Rondvraag
Er zijn vanavond geen vragen.
• Sluiting
De volgende vergadering is op maandag 19 oktober 2020 om 19:30, hopelijk weer in
Het Rondeel.

