Jeugdwet - Tips voor lokale belangenbehartiging
Ouders en belangenbehartigers kunnen op lokaal niveau er voor zorgen dat de
Jeugdwet goed wordt uitgevoerd. Dat de gemeente rekening houdt met de
belangen van jeugdigen en hun gezin. Zij kunnen bij de gemeente hun zorgen
én mogelijke oplossingen kenbaar maken.
Problemen zo vroeg mogelijk signaleren, melden en aanpakken
Ouders en verzorgers kunnen problemen bij hun jonge kinderen al vroeg signaleren.
Maar ook huisartsen, kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen,
jeugdgezondheidszorg en medisch specialisten kunnen dit. Het is belangrijk dat alle
partijen hun signalen ‘makkelijk’ kunnen melden bij een toegankelijk loket van de
gemeente. Het is ook belangrijk dat er zorg en ondersteuning beschikbaar is
waarmee de problemen direct kunnen worden aangepakt. Er zijn
samenwerkingsverbanden van Integrale Vroeghulp, die hier een rol bij kunnen
spelen.
Cliëntondersteuning beschikbaar
Een cliëntondersteuner helpt ouders als zij zorgen hebben over de ontwikkeling van
hun kind of de gezinssituatie. Een cliëntondersteuner staat naast hen. Hij werkt
vanuit het belang van de ouders. Hij kijkt wat nodig is om het gezin te versterken in
de eigen kracht. De cliëntondersteuner ondersteunt bij het organiseren van de hulp,
zorg en begeleiding die dan nog nodig is.
Jeugdzorg en andere financieringsstromen en beleidsterreinen
Worden jeugdigen 18 jaar, dan krijgen zij geen zorg meer vanuit de Jeugdwet. De
zorg wordt dan overgenomen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
de Participatiewet, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is
belangrijk om goede afspraken te maken met andere afdelingen van de gemeente en
met andere financiers. Zo kan de overgang van Jeugdwet naar andere wetten soepel
verlopen.
Particuliere alternatieven voor lokaal ingekochte zorg
Voor een aantal vormen van zorg zijn alternatieven beschikbaar. Mogelijk passen
deze alternatieven beter bij de vraag van de jeugdige. Denk bijvoorbeeld aan logeren
of andere opvang om de ouders te ontlasten. Het is belangrijk dat gemeenten die
vormen van zorg kennen en dat zij ze beschikbaar willen stellen.
De zorg voor een kind met een beperking is voor ouders vaak zwaar. Om hen af en
toe te ontlasten, is ‘respijtzorg’ belangrijk. Dat houdt in dat de jeugdige enkele uren
tot dagen door iemand anders, of op een andere plek opgevangen wordt.
Voorbeelden zijn andere mantelzorgers, vrijwilligers, dagopvang, logeerhuizen en
zorgboerderijen. Deze tijdelijke opvang zorgt ervoor dat ouders de zorg daarna weer
aankunnen. Jeugdigen met een beperking kunnen (langer) thuis blijven wonen.
Het is heel belangrijk dat er voldoende mogelijkheden voor respijtzorg beschikbaar
zijn in de gemeente.
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Eigen kracht van een gezin kan eindigen
Elk gezin is anders en niet elk gezin heeft dezelfde draagkracht. Sommige gezinnen
kunnen veel mantelzorg bieden. Andere gezinnen zijn snel overvraagd, ook al zijn de
omstandigheden hetzelfde. Het is belangrijk dat gemeenten dit verschil erkennen.
Dat zij verder denken en zoeken naar andere oplossingen voor de jeugdige.
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