Participatieraad Enkhuizen
Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Datum:
Onderwerp:

Enkhuizen 15-07-2020.
Advies m.b.t. uitvoeringsregels, nadere regels en financieel
besluit jeugdhulp.

Geachte college,
De participatieraad Enkhuizen heeft de indruk dat de procedures en verschillende
ondersteuningsprofielen grondig en logisch beschreven zijn. Op hoofdlijnen is
daar, naar ons idee, niets op aan te merken. Ook de veranderingen in het
inkoopstuk sinds 2020 zijn goed beschreven.
We hebben één opmerking bij het advies 'Uitvoeringsregels SED jeugdhulp':
> Uitgangspunt van de arrangementen is dat ze gericht zijn op herstel. Zie
artikel 18. Dat is logisch & en indien nodig kan er bij de profielen 5, 7, 8 en 9
duurzame begeleiding worden ingezet.
Er zijn (ontwikkelings)stoornissen, zoals bv autisme, die voor het leven zijn.
Volgens artikel 18 kan er bij een dergelijke stoornis duurzame begeleiding
worden ingezet. Ons is niet duidelijk of er dan eerst een arrangement moet zijn
'doorlopen' of dat het samen kan gaan. Dus, wanneer gaan deze kinderen over
naar de WLZ? Na een periode of na het bereiken van het bedrag dat voor het
arrangement is uitgetrokken?
Naar ons idee lijkt het beter om dan meteen te kiezen voor duurzame
begeleiding, eventueel als onderdeel van het arrangement, in verband met
continuïteit van zorg. Die afweging missen we in het beleidsstuk.
Onderdeel van de arrangementen zijn zaken als aanleren van omgaan met
kwetsbaarheden die horen bij de stoornis en het versterken/begeleiden van cliënt
en gezin. Autisme is bv typisch zo'n stoornis waarbij er perioden zijn met geen of
verminderde hulpvraag en perioden met intensivering van de (hulp)vraag. Ook
bij jeugdigen. Permanent, soms/vaak langs de zijlijn, een
(levens)coach/begeleiding koppelen aan cliënt/gezin lijkt een goede manier om

spanning voor te zijn en zware zorg te voorkomen. Arrangement en duurzame
begeleiding kunnen aan elkaar verbonden zijn d.m.v. bv een (levens)coach.
De participatieraad vraagt zich af of de genoemde prijzen/bedragen, die
genoemd worden in het financieel besluit, landelijk zijn.
Tot slot zouden we graag willen weten wat de eerste ervaringen met de
arrangementen zijn en of deze ervaringen inderdaad onderzocht gaan worden
zoals destijds bij ons is aangegeven. (de digitale enquête, dus geen enorme
vragenlijsten meer.)

Met vriendelijke groet,
Namens de Participatieraad Enkhuizen,
Kees Mos (secretaris/vicevoorzitter)

