Aansluiting Jeugd naar WMO (thema 18+/18- overlegtafel 8 september)
Uitgangspunt: jongere die 18 wordt en nog zorg nodig heeft, krijgt die zorg.
Er is de afgelopen tijd wel onduidelijkheid ontstaan in wie die zorg moet indiceren en betalen, en hoe
we zorgen voor afschaling van de zwaarte van zorg, zeker bij jeugdigen die 18 zijn geworden.
A. Start: presentatie over dit thema door Pieter Weerd (Timon)
B. Bespreekpunten vanuit de gemeenten:
1. Kinderen bij J&O instellingen die 18 worden, waarbij de instelling in regio Lekstroom is gevestigd,
en het kind soms afkomstig is van buiten de regio (bijvoorbeeld Talita in Houten). Punten voor
overlegtafel:
Gemeenten willen graag dat aanbieders tijdig (vanaf het 17e jaar van de jeugdige) in overleg gaan
met het sociale team van de gemeente dat op dit moment de zorg betaalt (bijvoorbeeld Rotterdam).
De uitstroompaden worden dan verkend:
 de jeugdige moet echt nog worden opgevangen/begeleid als jongere, met een opvoedklimaat voor
jeugdigen (er is nog 'cure' mogelijk vanuit J&0 perspectief): aanbieder gaat in overleg met
gemeente die tot dan toe voor de zorg betaalt, om te zorgen dat de jeugdige in de eigen regio
opvang kan krijgen, of om afspraken over te maken over de bekostiging van deze zorg.
 Beschermd wonen is nodig: aanbieder neemt contact op met de regio gemeente (Utrecht), omdat
die beschermd wonen bieden
 Begeleid wonen is mogelijk (kan dit binnen de WMO?): aanbieder kan dit zelf bieden, maar dan
voor een lager tarief dan voor 18-. In dit geval moet de gemeente waar het kind woont betalen,
tenzij de gemeente/aanbieder met de andere gemeente afspraken heeft weten te maken.
 de jongere kan zelfstandig wonen, maar heeft begeleiding vanuit de WMO nodig: overleg met
sociaal team; jongere schrijft zich in bij de gemeente waar hij vandaan komt en ontvangt als dat
nodig is een uitkering of gaat werken. Wie zorgt voor huisvesting?
 geen begeleiding meer nodig.
2. Kinderen bij J&O/KmB instellingen die zowel Kmb begeleiding, als JGGZ behandeling nodig
hebben. Werden voorheen bij instellingen zoals Lijn 5 zowel begeleid als behandeld, gefinancierd
vanuit de provincie/AWBZ. Als de jeugdige 18 wordt, valt hij onder de WMO. Vanuit de WMO wordt
behandeling niet vergoed, dat valt onder de Zvw. Oplossingsrichtingen:
- instelling sluit zelf een contract met zorgverzekeraars
- instelling huurt een GGZ aanbieder in voor behandeling GGZ problematiek.
- jongere verlaat de instelling die niet in staat is om dit te regelen, en wij zoeken aanbieders die dit wel
kunnen regelen.
Gemeenten krijgen nu regelmatig het verzoek om dan maar de behandeling/begeleiding voort te
zetten vanuit het regime van de Jeugdwet, terwijl dat niet de geëigende oplossing is. Moeten
e
gemeenten afspraken met zorgverzekeraars maken over aansluiting zorg na 18 verjaardag?
En moeten er afspraken gemaakt worden met Woningbouwvereniging?
C. Casussen vanuit de aanbieders
Bij de fysieke overlegtafel zijn ook WMO beleidsmedewerkers. We vragen de aanbieders om
casussen in te brengen rond 18+/18- problematiek, waarbij niet helder was hoe de opvang verder
moest worden geregeld nadat de jeugdige 18 was geworden.

