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Notulen Cliëntenraad Jeugdwet 17 februari 2020
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

Rondeel kamer 1.38
19.30 uur
Petra, Willemieke, Saskia, Annet, Diana
Monique, Carola, Danielle
Mevrouw L. (Laura) Heindijk. Teamleider Jeugd en Gezin
De heer H. (Henk) van Putten. Teamleider VMBO - CSG Prins Maurits

1. Opening
Petra opent de vergadering en heet de gasten welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Er is een extra vraag voor Laura. Deze zullen we met haar bespreken.
3. Mevrouw Heindijk
• Privacy op de werkvloer en / of ketenpartners
Intercollegiaal overleg bespreken kan. Dit moet anoniem gebeuren.
Laura kan navragen bij Youz, waarom meerdere casussen in een gezin
gekoppeld lijken te zijn.
Als ouders hier tegenaan lopen kunnen zij bij de betreffende instelling een
klacht indienen.
•

Patiëntenstop bij Youz
Alle aanbieders hebben een patiëntenstop. Deze was in principe tot 1 januari
2020. Dit is uitgelopen. Youz zit voor 2020 al vol. Er is op dit moment geen
zicht op uitstroom. Er is ook geen extra budget beschikbaar voor nieuwe
patiënten. Eleos en MC Kinderplein hebben wel ruimte om voor
medicatiecontrole. Eleos is tijdelijk gecontracteerd, dus hier is geen PGB voor
nodig. Voor MC Kinderplein is een PGB mogelijk. Dit duurt naar ons idee dan
wel erg lang.

•

Vervanger
Gaby Kolmus wordt de vervanger van Laura. Zij is al lang werkzaam in het
sociaal domein van de gemeente en wordt Teamleider Jeugd en Gezin per 1
maart 2020. Zij kan de volgende vergadering aansluiten.

•

Hulphond
Er is een idee voor een pilot met hulphonden, maar dit staat nog in de
kinderschoenen. TJG heeft een idee om te beginnen met 2 of 3 hulphonden
en dan over een periode van 12 maanden te volgen hoe dit loopt en of een
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hulphond echt helpt. Dit idee wordt enthousiast ontvangen en wij zijn dan
ook erg benieuwd hoe dit in de praktijk zal werken.
•

Afscheid
We nemen afscheid van Laura en Petra overhandigt haar namens de
Cliëntenraad een bosje bloemen.

4. De heer H. van Putten
De heer H. van Putten is werkzaam als teamleider VMBO op de Prins Maurits
scholengemeenschap.
Hij is begaan met de leerlingen op ons eiland. Een heleboel kinderen kunnen naar de
PM, maar er zijn er ook (te) veel die naar VSO moeten en dan zijn er nog de
thuiszitters. Op de PM wordt nagedacht over hoe dit beter kan: VSO op het eiland
zelf en minder thuiszitters, door passende begeleiding en onderwijs.
‘Onderwijs, zorg en de echte wereld’
Waarom wil je er zijn?
Waarom zit je op school?
Wie ben je nou en wat wil je nou?
In 4 jaar VMBO moeten kinderen een vast onderwijstraject volgen, terwijl sommige
kinderen dat helemaal niet kunnen. Dit demotiveert enorm.
Als het onderwijs volledig aangepast wordt aan de leerling zou dit hét verschil
kunnen maken.
Hierover is overleg geweest met PM, RGO en Samenwerkingsverband en allen zijn
het erover eens dat er mogelijkheden zijn om aangepast, individueel onderwijs aan te
kunnen bieden aan leerlingen die in het reguliere onderwijstraject vastlopen.
Nu is nog de vraag: krijgen de scholen daar bij de gemeente ruimte voor?
Durven we het onderwijs flexibel te maken en lukt het dan om het aan te bieden aan
alle kinderen die dit nodig hebben?
Wat is hier voor nodig? Is het mogelijk dat een school hiervoor eigen
orthopedagogen en GZ-psychologen in dienst neemt?
Maatwerk via zorginstellingen zoals BOBA? Met individueel begeleiders.
Hoe krijgen we zicht op het aantal zorgbehoevende leerlingen op dit eiland?
Is dit op te vragen bij Duo?
We blijven het volgen.
5. Uitslag enquête ASDGO deelstuk jeugd 1.0
Er zijn heel veel bruikbare tips uit de enquête gekomen die het ASDGO afgelopen jaar
gehouden heeft. Daaruit zijn duidelijk enkele knelpunten naar boven gekomen.
Bovenaan staat de wachttijden. Ondanks dat de wachttijden voor een
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intakegesprek flink afgenomen zijn, duurt het hele traject van eerste melding tot aan
de daadwerkelijke beschikking toch vaak nog veel te lang.
6. Mededelingen
De gemeente maakt dit jaar een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Het
ASDGO heeft n.a.v. de ‘Startnotie Jeugdbeleid’ een advies geschreven.
Ook loopt er vanuit de gemeente een onderzoek naar jeugdparticipatie.
• Jeugdparticipatie is een internationaal vastgelegd recht1. Dit betekent dat
kinderen en jongeren actief meedoen en meebeslissen in
1) voorzieningen waar ze zelf in meedoen of gebruik van maken,
2) gemeentelijk, regionaal of landelijk beleid
3) activiteiten voor anderen in de samenleving
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
8. Sluiting
De volgende vergadering is 16 maart 2020.

1

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/De-rol-van-de-gemeente/Jeugdparticipatiebevorderen

