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Geachte leden van de adviesraad Sociaal Domein, 
 
Vriendelijk dank voor de reactie en het advies geformuleerd op de nadere regels Jeugdhulp Schouwen-
Duiveland 2021. Onderstaand een overzicht van het advies en de verwerking ervan in de nadere regels 
jeugdhulp Schouwen-Duiveland 2021 (cursief).  
 
Hoofdstuk 2:  
Daar zien wij graag toegevoegd: - ‘het ondersteunen, versterken en stimuleren van fysieke en motorische 
vaardigheden’. 
 Deze zin is toegevoegd aan de Nadere Regels Jeugdhulp. 
 
Hoofdstuk 3 
- art. 3.1.3i: De beschikbaarheid van cliëntondersteuners dient verzekerd te zijn; 
Clientondersteuning wordt ingekocht en uitgevoerd door het SMWO. Er zijn geen signalen bekend over het 
niet beschikbaar zijn van deze vorm van ondersteuning.  
 
- ad ii: Het verdient aanbeveling volgens een format te werken en tevens te toetsen of de jeugdige 
en/of zijn ouders over de benodigde vaardigheden beschikken voor het indienen van een persoonlijk 
plan/familiegroepsplan, en hierin hulp te bieden indien dit niet het geval is;  
Ouders worden geïnformeerd over de mogelijkheid om via een familiegroepsplan of een persoonlijk plan 
een aanvraag voor een maatwerkvoorziening in te dienen. Zij zijn daartoe niet verplicht. Indien ze niet in 
de gelegenheid zijn of de nodige vaardigheden missen zal de nodige informatie verzameld worden aan de 
hand van gesprekken, binnen een vaststaand format, met een consulent. 
 
Hoofdstuk 3 
-  art. 3.2.3: In het kader van een systeemgerichte benadering zou het wenselijk zijn om aan de hand 
van een format ook andere levensdomeinen erbij te betrekken met het oog op vroeg signalering;  
- art. 3.3.4b: Ook hierbij is het aan te bevelen de andere levensdomeinen te betrekken; 
-  art. 3.4.1.a: Voorkomen moet worden dat de privacywetgeving het delen van essentiële informatie 

voor een adequate casusregie in de weg staat; 
Het gesprek vindt plaats aan de hand van een vastgesteld format (zoals benoemd in punt 3.3.4 het verslag 
en 3.4 het ondersteuningsplan) waarbij de verschillende levensdomeinen besproken worden. Vanwege de 
wettelijke kaders m.b.t. privacy (de AVG) mogen we echter alleen die informatie vastleggen die betrekking 
heeft op de hulpvraag van de jeugdige en zijn gezin. Het gaat daarbij om informatie die noodzakelijk is om 
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de hulpvraag te kunnen beantwoorden. Het is dus wel mogelijk is om de verschillende levensdomeinen te 
bespreken. Er zijn echter soms meerdere motivatie gesprekken nodig om de hulpvragen uit de 
verschillende levensdomeinen te vertalen naar concrete doelen en mee te nemen in het 
ondersteuningsplan. 
-  art. 3.4.1.b: Wij zien graag een explicitering van ‘afzienbare tijd’; 
3.4.1.b beschikkingen worden in de regel voor een jaar afgegeven. Deze termijn is toegevoegd aan de 
nadere regels.   
 

- art. 3.4.2: Ter vermindering van de administratieve lasten verdient het aanbeveling als   
de jeugdhulp/zorg aanbieder niet opnieuw een ondersteuningsplan hoeft te schrijven, maar direct aan de 
slag kan met het ondersteuningsplan dat reeds is opgesteld door de Jeugd/ WMO consulent; 
3.4.2. Het ondersteuningsplan met daarin de overeengekomen doelen vormt de basis van het hulpaanbod. 
Het is aan de zorgaanbieder (lees professional) hoe zij vorm geven aan deze doelen. Het kan voorkomen 
dat voorafgaand nog een verdere verkenning van de doelen noodzakelijk is. Het is inderdaad niet 
wenselijk als het proces opnieuw gedaan wordt. 
 
- Ad art. 3.5: Onduidelijk is hoe dit wordt bepaald en wat de minimale en maximale termijn  
  van inzet is;    
De centrale toeleiding voor hoop complexe zorg via perceel 1 wordt georganiseerd via het expertise team. 
Het expertise team is een team dat bestaat uit professionals met specifieke expertise. Om in aanmerking 
te komen voor zorg vanuit perceel 1 kan de procescoördinator van de gemeente in samenwerking met het 
gezin beslissen om deze in te brengen binnen het expertise team. In dit overleg wordt besproken wat de 
best passende zorg is en worden er afspraken gemaakt over de duur van behandeling en de voorwaarden 
voor afschalen. De route m.b.t het expertiseteam is nader uitgewerkt in een memo en is vastgesteld door 
de bestuurscommissie Jeugd. 
 
- Ad art. 3.7.3.b: In het geval van ouder-of systeemgerichte problematiek zou een aanvraag  
  in het kader van de Wmo wellicht passend zijn; 
Als de hulpvraag opvoedingsondersteuning betreft, gaat het om een maatwerkvoorziening die uitgevoerd 
wordt door jeugdhulp professionals. Dit aanbod wordt ingekocht via de jeugdwet. Of deze beschikking via 
een WMO consulent of jeugdconsulent wordt verkregen maakt in de regel niet uit. De expertise is echter 
wel van belang. Het risico bestaat dat deze onvoldoende aanwezig is binnen de WMO. 
  
Hoofdstuk 4, 
- art. 4.1.3.c: Het moet duidelijk zijn voor de betrokkenen dat de ouders te   
  allen tijde verantwoordelijk blijven en een eigen inspanningsverplichting hebben. 
Deze nadere regels met betrekking tot gebruikelijke zorg en bovengebruikelijke zorg dragen meer dan 
voorheen bij aan het helder formuleren van wie wanneer verantwoordelijkheid heeft en de eigen 
inspanningsverplichting van ouders. 
 
Hoofdstuk 6,  
- art. 6.2.3.a: Werken volgens een format is aan te bevelen;  
De standaard formulieren voor PGB (zorgovereenkomsten) zijn te verkrijgen via het SVB. Tevens kan 
ondersteuning gevraagd worden bij het aanleveren van de gegevens en invullen van de formulieren. 
 
- Ad art. 6.3.b: Een deugdelijke controle op de aanwezigheid van de benodigde vaardigheden  
  is gewenst. 
Daar zijn wij het mee eens. Controle hierop is moeilijk maar kan verkregen worden op basis van eerdere 
werkzaamheden (CV), kwalificaties (onderwijs en cursussen) e.d. Deze gegevens zullen worden 
opgevraagd. 
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Bel of mail gerust als u nog vragen heeft. U kunt ons bereiken via de contactfunctionaris Anne-Marie 
Gravendeel telefoon 0111-452295 of anne-marie.gravendeel@schouwen-duiveland.nl 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 
 
 
 
 
M.K. van den Heuvel J. Chr. van der Hoek 
secretaris burgemeester 
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