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Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 16 november 2020
Plaats:
Tijd:
Gast:
Aanwezig:
Afwezig:

Online via Teams
19.30 uur
Mevr. G. (Gaby) Kolmus. Teamleider Jeugd en Gezin
Mevr. M. (Marja) van Maurik. Werkgroep ASDGO
Petra, Willemieke, Saskia, Diana
Annet, Carola

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet de gasten welkom.
2. Vaststellen van de agenda
We volgen de agenda zoals deze is.
3. Mevrouw G. Kolmus
• Nieuws vanuit Team Jeugd en Gezin
Mevrouw Kolmus heeft de digitale bijeenkomst ‘internetconsultatie
aanpassing Jeugdwet’ van Bureau Montfoort gevolgd. (vanmontfoort.nl)
Ze vond dit heel waardevol.
Uit overleg is gebleken dat Jeugdhulp en toekenning genormaliseerd zou
moeten worden: licht als mogelijk en zwaar waar nodig. Niet te snel de
gespecialiseerde zorg inzetten.
Wat zou er gebeuren als je niks doet? Een soort opvoedspreekuur met
Kwadraat, CJG of andere laagdrempelige zorg zou wellicht helpend kunnen
zijn, zonder dat er meteen gecontracteerde zorg geregeld moet worden.
Regie (door TJG) minder snel overnemen. Er is onderzoek gedaan naar
effectiviteit van Jeugdhulp. EMDR bijvoorbeeld, is niet bewezen effectief bij
de jeugd.
TJG wil ook kijken of het via het Passend onderwijs/samenwerkingsverband
kan. Begeleider passend onderwijs, ZOT, klassen-assistent, enz.
Er zijn 34 scholen, deze hebben ook eigen specialisten in dienst.
TJG wil graag gebiedsgerichter werken, makkelijker gevonden worden, zorg
vanuit TJG ook laagdrempeliger maken.
Huisarts verwijzingen zijn er veel, 200 nu. TJG wil de samenwerking zoeken
om beter af te kunnen stemmen wie welke zorg op zich kan nemen.
• Versimpelen verlenging PGB
We zijn heel blij dat de verlenging van een PGB makkelijker is gemaakt.
• Aanbesteding jeugdhulp verloop
Dit loopt nog. Er is beetje vertraging dus hier horen we wellicht in het nieuwe
jaar meer van.
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•

Overige mededelingen:
Er komen nu bij TJG veel meer aanvragen binnen voor hulpverlening. Er is
alleen nog niet helemaal duidelijk hoe dit komt.
TJG is met BoBa in gesprek over wel of geen onderzoek voor een diagnose. Er
is nu een mogelijkheid om zonder diagnose ondersteuning te starten. Maar
dit is riskant, want in de zorgverzekeringswet staat: geen hulp zonder
diagnose.
TJG heeft een nieuw uitgangspunt: We moeten leren dat de ouders de
specialist over hun eigen kind zijn.
Vraag vanuit TJG:
Willen ouders overwegen hun verhaal te doen in het team? (Do’s en do’nts,
Wat heb je als ouder nodig, wat heeft het kind nodig.)
TJG stelt voor een dialoogwebinar te houden. Het doel is: (meer) vanuit hun
hart werken.
Wie wil hieraan meedoen?

4. Huishoudelijk reglement 2021
• Wijzigingen?
Willen jullie het huishoudelijk reglement, gemaild samen met de agenda,
goed doorlezen en eventuele wijzigingen per mail doorgeven.
Vaststelling van dit huishoudelijk reglement doen we dan in januari.

5. Jaarverslag
• Kascontrole commissie
Ter controle moet het jaarverslag en de begroting ondertekend worden door
2 leden. Diana wil dit in ieder geval wel doen. Met wie bespreken we nog
even. Carola biedt zich ook aan.
6. Jeugdbijeenkomst
• Denktank opzet bespreken
Saskia heeft een goede opzet gemaakt voor een denktank onder de jongeren.
Hoe kunnen we hier de jongeren in benaderen?
Wellicht is het een optie om de PM en RGO te benaderen en een enquête uit
te zetten bij de middelbare scholen.
Jongeren die we zouden willen bereiken, zijn lastig te bereiken. Dit kunnen we
proberen door de jongerenwerkers te benaderen.
Het idee is nu om een vragenlijstje te maken om uit te delen op de scholen en
dan aan het einde van de vragenlijst te vragen wie er hun idee in zou willen
brengen in onze vergadering.
Wellicht kunnen we dit presenteren als onderdeel van het vak
Maatschappijleer/burgerschap.
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7. Mededelingen
Marja gaat helaas het ASDGO verlaten. Dit is de laatste vergadering van ons dat zij is
aangesloten. Bij deze bedanken we haar voor de samenwerking en haar waardevolle
input.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
Dit is de laatste vergadering van dit jaar. We zien elkaar graag weer in het nieuwe
jaar, online via Teams. De volgende vergadering 18 januari 2021.

