
VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  1 

 

1. Opening 

Er zijn geen algemene mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Landelijke update (Geert Schipaanboord, VNG) 

a. Afbakening jeugdhulp. De reikwijdte van het begrip jeugdhulp is in de jeugdwet niet 
duidelijk afgebakend. In verband met de wetsevaluatie in 2018 is dit echter wel 
noodzakelijk. De VNG is om die reden voornemens een aantal overleggen te 
organiseren, om samen met de regiomanagers de reikwijdte van dit begrip in kaart te 
brengen. Het eerste overleg staat gepland op 18 september van 13:30 – 15:30 in 
Utrecht. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar Max Tiemessen 
(max.tiemessen@vng.nl). Een overzicht van de jurisprudentie omtrent de Jeugdwet 
vindt u hier. 

b. Generieke module Jeugd GGZ. Recent is de generieke module Organisatie van Zorg 
voor Kind en Jongere uitgekomen. Dit document is ontwikkeld door het 
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in samenwerking met het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG). Inhoudelijk is de module volgens de zaal redelijk 
sterk geschreven, al is er ook kritiek dat het document impliceert dat er buiten de 
jeugdhulp geen jeugdzorg bestaat. Daarnaast komt uit het document naar voren dat 
er behoefte is aan voorbeelden hoe gemeenten en huisartsen goed kunnen 
samenwerken. 

c. Bijeenkomst jonge kinderen met een beperking. Op 31 augustus vindt de 
bijeenkomst jonge kinderen met een beperking plaats bij de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in Utrecht. Afgelopen mei is namelijk het 
rapport over het afwegingskader voor kinderen in de Wlz verschenen. Achtergrond 
van dit rapport is een motie waarin gevraagd werd onderzoek te doen of het huidige 
afwegingskader Wlz geschikt is voor kinderen. In de praktijk blijkt er onduidelijkheid 
te bestaan over wanneer kinderen toegang hebben tot de Wlz. In het rapport 
worden een aantal aanbevelingen gedaan, onder andere richting gemeenten. Het is 
de bedoeling dat tijdens de bijeenkomst nader wordt ingegaan op deze 
aanbevelingen. U kunt zich tot en met 24 augustus hier aanmelden. 

d. Wachtlijsten. De casus Emma heeft uitgewezen dat ouders die zich niet gehoord 
voelen, kunnen overwegen de media op te zoeken. Dit kan er toe leiden dat 
kwesties, zoals bijvoorbeeld de oplopende wachtlijsten, worden gepolitiseerd en 
vragen hieromtrent direct terechtkomen bij VWS. Het ministerie is er echter niet op 
uit dergelijke vraagstukken naar zich toe te trekken en is derhalve op zoek naar een 
werkgroep of kennistafel die deze kwesties kan oppakken. Het idee dat dit geen taak 
is van VWS wordt tevens gedeeld door de meeste gemeenten. Geert: “daarnaast is 
de ratio dat in veel regio’s aanbieders zijn, die zeggen: ‘geef mij deze casus maar’. 
Daar zullen we naar toe moeten bewegen.” Hoewel het dus belangrijk is aan te 
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sluiten bij bestaande regionale en bovenregionale tafels, wordt er door de VNG ook 
gekeken naar de oprichting van een landelijk platform. ‘Het is belangrijk dat 
aanbieders van elkaar weten wie wanneer plek heeft’. Hoewel de VNG bereid is een 
coördinerende rol op zich te nemen in de opzet van een dergelijke kennistafel, zal 
het eigenaarschap bij de aanbieders moeten komen te liggen. Hoewel het houden 
van overzicht dus een belangrijke taak van deze expertisetafel zou moeten zijn, is het 
minstens even belangrijk dat zij een actieve signalerende functie vervult. Wanneer er 
veel soortgelijke casussen binnenkomen, is het zaak dat de expertisetafel signaleert 
waar kennelijk de leemte zit en hier ook op handelt. Dientengevolge is het essentieel 
dat aanbieders goed nadenken en omschrijven welke rol zij in het zorglandschap 
vervullen, zodat de tafel vraag en aanbod op een kloppende wijze kan 
samenbrengen. 
 

3. Nieuwe knip op persoonlijke verzorging stand van zaken en implementatie voor 2018 (Caspar 
Lombaers, VWS) 
Caspar Lombaers (VWS) heeft toegelicht dat de afbakening tussen Jeugdwet en 
Zorgverzekeringswet voor verzorging van kinderen per 1 januari 2018 gaat veranderen. Essentie 
van de nieuwe situatie is dat: 

a. Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan 
geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zvw; 

b. Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van 
een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), 
blijft die zorg onder de Jeugdwet te vallen.  

Binnenkort zal er vanuit de VNG en VWS een brief met aanvullende informatie naar de 
gemeenten worden gestuurd. Aansluitend op de presentatie heeft er nog een losse sessie 
plaatsgevonden over de nieuwe afbakening. Naar aanleiding van dit gesprek worden er nog 
enkele wijzigingen gemaakt in het implementatieplan. Hier zal in de brief dieper op worden 
ingegaan. 

4. Stavaza ondersteuningsprogramma JB en JSR (Corine van der Sluijs, VNG) 
Het JSR (jeugdstrafrecht) is een samenwerking aangegaan met JBtoolfactory om een applicatie te 
ontwikkelen waarmee de regiomanagers contact kunnen onderhouden met de justitiële partners. 
Momenteel loopt er een pilot in zes regio’s en er wordt actief gekeken om dit aantal uit te 
breiden. Dit gebeurt onder meer door het geven van colleges. Omdat het programma een beperkt 
budget en een beperkte doorlooptijd heeft, is het zaak dat geïnteresseerde gemeenten op de 
korte termijn reageren. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar Corine: 
corine.vandersluijs@vng.nl. Daarbij valt de feitelijke tijdsinvestering voor de gemeente mee, ‘de 
dag wordt door ons georganiseerd’.  

5. Rondvraag & inventarisatie thema’s volgende bijeenkomsten 

a. Lisanne van Eck (V&J) geeft aan dat er binnenkort een vragenlijst over het CORV-
gebruik rondgestuurd zal worden. Verdere uitleg over deze vragenlijst is toegevoegd 
aan de begeleidende email. V&J en VNG verzoeken jullie allen deze in te vullen. 

b. Daarnaast vragen wij graag nogmaals jullie aandacht voor de VNG Summer School, u 
kunt zich hier aanmelden.  
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6. Sluiting  
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