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Jeugd & Onderwijs
22-06-2020
Genia v. Hout, Ilona Lintsen, Hans Heerdink, Chris Knoop en René van der Velden.
Marcel v.d. Steen, Rianne v. Veldhuizen en Marja Ignatius.

René van der Velden

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN (besluiten graag duidelijk
omschrijven en in kolom 2 “JA” vermelden)
Agenda
- Beleidsdocument Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2020-2023
- Huidige status
- Inkoopbeleid Jeugd gemeente
- Stand van zaken Jeugd/toegang, vragen opgesteld en vooraf gedeeld met “gemeente Uden”
- Wegwijzer Toegang Jeugdzorg Gemeente Uden.

Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom heet is er op een scherm het “Regionaal
Uitvoeringsplan 2020-2023 Jeugdhulp Noordoost-Brabant”. We besluiten aan de hand van dit
uitvoeringsdocument verder vragen te stellen en bediscussiëren.
Hierna kort verwoord als minimale notulen.
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Preventieve zorg: Scholen krijgen ondersteuning in bv. E.E.D. (Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie) van een deskundigheidsteam. De aandacht heeft geleid tot meer
deskundigheid in het leesonderwijs.
Met een pilot is gestart binnen een paar scholen, daarmee willen we de jeugdzorg in
het onderwijs halen. Bijvoorbeeld op het gebied van GGZ-jeugdzorg gebied. De pilot is
bij Sterrekijker / Tandem/ Paulusschool.
In Corona-tijd is er extra ingezet op het in beeld houden van alle leerlingen (kinderen)
in Uden. Dit betreft het basisonderwijs. Deze inzet gebeurd via Leerplichtambtenaren
en scholen.
In onze regio is Uden onder meer aangewezen bij het Regio-Lab “Scheiden zonder
Schade” . Dit betreft een project vanuit het ministerie waarin Haaglanden,
Oostbrabant (zowel Z.O.-Brabant (Eindhoven - Helmond) als N.O-Brabant (Den Bosch Oss - Uden) voor uitgekozen zijn. Dit is nieuws en is sinds 20-06-2020 rond. Scheiden
zonder schade richt zich vroegtijdig op het verminderen van psychische schade bij
kinderen als gevolg van een (v)echtscheiding. Cliënten uit deze situatie komen via
scholen – huisartsen – CJG Ons Welzijn, Veilig Thuis, Jeugdhulp/jeugdbescherming.
Digitaal is dit een landelijk programma.
Vraag : Wordt in het beleid rekening gehouden met moeder kind-huizen. In Uden is er
één vanuit het Verdihuis. Met het verminderen van bedden voor kinderen in
residentiele zorg en het gebrek aan pleegouders, zou het goed zijn om deze
hulpvariant onder de loep te nemen. Marja Ignatius zoekt hierin verder informatie en
mogelijkheden uit.
Grip op de Toegang. De Wegwijzer Jeugd is nu 1 jaar operatief. Op dit moment is er
géén wachtlijst bij de Toegang jeugdhulp gemeente Uden.
De wegwijzer Jeugdhulp volgt de afgesproken tijdbestekken die in de beleidstukken
staan. Het probleem nu is dat er een wachtlijst is bij sommige aanbieder, indien er na 6
weken een vraag gedaan wordt op specialistische Jeugdzorg bij zorgaanbieders.
Gemeente Uden wil in de nieuwe inkoopsystematiek is voor de lichte zorg zich gaan
richten om voor een PxQ open house systeem te gaan. Dan kunnen nieuwe
aanbieders (mits zij voldoen aan de kwaliteitseisen) gecontracteerd worden.
Keuze van ouders staat dan niet onder druk via een “Open-huis” constructie inzetten
op gerichte hulpverlening van aanbieders die gecontracteerd zijn.
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Inkoop Jeugdzorg: Er wordt verschil gemaakt tussen Open zorg + Specialistische zorg.
Er wordt nog steeds een financiering gehanteerd met Lumpsum financiering. Dit blijft
nog tot aan 2021. Vanaf 2022 over op een nieuwe inkoop. PxQ voor lichte zorg, taak
financiering voor zware vorm.
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Aanbestedingstermijn van inkoop jeugdzorg is uitgesteld, mede door Corona-tijdperk.
De gemeente Uden ziet over het algemeen dat de Jeugdzorg in Uden goed in beeld is.
Er is een “Productenboek” gemaakt voor zorg. Het afgelopen jaar is er veel kennis en
ervaring opgedaan bijvoorbeeld in het OPH (Overleg Passende Hulp) en er is
regelmatig gebruik gemaakt van “Meer- + Maatwerk–route” welke via OPH gelopen
zijn.
Afspraken met Zorgverzekeraars (WLZ Langdurige Zorg) voor kinderen met medischpsychiatrische specialistische zorgvragen verlopen erg moeizaam. Het proces van
samenwerking met de Zorgverzekeraars gaat door, maar is moeizaam.
In Uden is een samenwerking met meerder partijen voor Jeugd.
Dit zijn bv. Jeugdwerk Compass, GUUSbeweegt, GGD, Ons Welzijn.
Hierin zie je bv. een koppeling van aanbod zoals Join-Us en het MC (Multicenter
jongeren) .
Op gebied van voorlichting en zorg rondom drugsproblematiek in Uden is er een
samenwerking met GGD (voorlichting) en begeleiding (Compass) . Vanuit Compass
komt het signaal dat de samenwerking verbeterd is en momenteel voldoende.
GGD richt zich op voorlichting op scholen. De samenwerking met het onderwijs dient
er te zijn en te blijven.
Herijking van Veilig Thuis (onder meer zorgmeldingen en huiselijk geweld) is afgerond.
Er zijn Triage momenten en de doelen en taken zijn omschreven en besproken met het
lokale team in Uden.
Bericht uit de media: Gemeente Uden geeft meer uit aan Jeugdzorg dan begroot.
Financieel zit Uden (zoals veel Nederlandse gemeenten) financieel in de zorgen over de
kosten van de Jeugdzorg. Dit wordt momenteel nog bij geplust. Dit is wel een zorgelijk
signaal.
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Met het doornemen van het document Uitvoeringsplan 2020-2023 Jeugdhulp NoordoostBrabant , bekijken we nog de vooraf ingediende vragen . De conclusie is dat alles ongeveer
beantwoord is en aan bod is gekomen.
Afsluiting: Rondvraag: Niemand heeft nu een vraag.
Met dank aan Rianne, Marcel en Marja die namens de Gemeente Uden een duidelijk beeld
geschetst hebben van de stand van zaken in het Jeugdzorglandschap.
Volgende vergadering is 07-09-2020

