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Eersel, 19 juli 2016

Betreft: advies nadere regels persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp
Geacht college,
U hebt ons advies gevraagd over de uitwerking van de nadere regels PGB voor het onderdeel jeugdhulp, en dan
met name over de onderdelen
- werkbaarheid en het proces
- de koppeling zorg en sociaal netwerk.
Het is voor de Wmo Adviesraad niet gemakkelijk om hierover een gefundeerd advies uit te brengen, want een
groot manco is het gemis aan inzicht in de gegevens. Het zou logisch zijn om bij het bepalen van de nadere
regels uit te gaan van beschikbare cijfers.
Zomaar een aantal vragen die beantwoord zouden moeten worden, alvorens te kunnen adviseren:
Is het aantal cliënten bekend dat met een PGB gebruik maakt van hun sociaal netwerk? En waarvoor wordt het
sociale netwerk ingeschakeld? Hoe zijn dan de bedragen? Wat zijn de financiële consequenties als deze nadere
regels worden doorgevoerd?
Het blijft een beetje gissen naar wat deze aanpassing voor individuele gevallen betekent. Want men heeft niet
in beeld of situaties voor cliënten ingrijpend veranderen als deze nadere regels worden toegepast.
Daarom pleiten we voor een overgangsregeling voor die cliënten, van wie de zorgverleners uit hun sociale
netwerk vrij veel in inkomen moeten inleveren door de invoering van deze nadere regels.
Wij vermoeden ook dat inschakeling van het sociaal netwerk van cliënten (boven de gebruikelijke zorg) wordt
ontmoedigd door gebruik te maken van zulke lage tarieven. (We nemen daarbij aan dat de voorgestelde
tarievenverlaging en het op zo korte termijn invoeren daarvan wettelijk zijn toegestaan.)
Als door hantering van deze lage tarieven geen gebruik wordt gemaakt van het sociale netwerk, heeft dat zeker
gevolgen voor de kwaliteit van de zorg die cliënt nodig heeft en dus voor de kwaliteit van welzijn van de cliënt.
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Voor wat betreft het proces en de werkbaarheid van dit voorstel dringen wij aan op een goede communicatie
met de ouders. Zij moeten zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd worden over de verandering in de
tarieven.
De ingangsdatum van de aanpassing van de tarieven is gepland na akkoord van de Wmo Adviesraden
Kempenbreed. Wij verzoeken u deze ingangsdatum met enige coulance te hanteren. De ouders moeten in de
gelegenheid worden gesteld hun maatregelen te nemen als deze nadere regels grote financiële gevolgen voor
hen hebben.
In onze vergadering van 4 juli jl. hebben wij onze zorgen geuit over het ontbreken van een verbinding tussen
formele en informele zorg. U ontvangt binnenkort over dit onderwerp een nader advies.
In aansluiting hierop kan worden gesteld dat zeker bij de Jeugdhulp de afstemming tussen formele zorg en het
sociaal netwerk (informele zorg) van groot belang is.
Wie is verantwoordelijk voor de goede afstemming tussen deze twee werkvelden en de monitoring van de
kwaliteit van de geleverde zorg? Is er altijd een casemanager of coördinator aangesteld die hierin een functie
kan hebben, of is degene die de indicatie stelt hiervoor de eindverantwoordelijke?
Nogmaals benadrukken we dat een goede monitoring van de kwaliteit van de geleverde zorg essentieel is,
zowel voor de professionele zorg als voor de zorg die verleend wordt door het sociale netwerk.
Wij vertrouwen erop dat wij u met dit advies van dienst zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hierover
hebben, dan horen wij dat graag.
Namens de WMO Adviesraad Eersel
R. Castelijns, secretaris
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