NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE OSS 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss; gelet op de artikelen 9, 10 en
12 Verordening Jeugdhulp Oss 2020; besluit vast te stellen de Nadere regels jeugdhulp gemeente
Oss 2020 bij de Verordening jeugdhulp gemeente Oss 2020.
Artikel 1. Begripsbepalingen
1.

De begrippen die in deze nadere regels gehanteerd worden hebben, tenzij anders aangegeven,
de betekenis zoals omschreven in de wet en de Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Oss. In
deze nadere regels wordt verstaan onder:
a.

PGB-hulpverlener: personen die formele of informele hulp verlenen zoals toegelicht in
artikel 11 Verordening Jeugdhulp 2020.

Artikel 2. Gebruikelijke hulp
(Artikel 9 Verordening Jeugdhulp gemeente Oss 2020)
1.

Bij het definiëren van gebruikelijke hulp als genoemd in artikel 9 lid 1 sub a van de
Verordening hanteert de gemeente Oss de Richtlijn gebruikelijke zorg als opgenomen in de
Beleidsregels Indicatiestelling Wlz 2019 (zie bijlage 1).

2.

Het college moet in elke individuele situatie een afweging maken of daadwerkelijk sprake is
van gebruikelijke hulp waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en
eigen mogelijkheden van de jeugdige en/of zijn ouders.

Artikel 3. Aanvullende criteria PGB
(artikel 10 Verordening Jeugdhulp gemeente Oss 2020)
1.

Algemene PGB criteria:
a.

De regie van het PGB mag niet worden neergelegd bij de PGB-hulpverlener;

b.

De aanvrager van het PGB mag als vertegenwoordiger het PGB niet aan zichzelf uitkeren
als de PGB-hulpverlener;

c.

De PGB-hulpverlener zorgt voor verslaglegging van de resultaten en is bereid deze op
verzoek van het college te tonen;

d.

De PGB-hulpverlener biedt ondersteuning die voldoet aan de eisen van de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving en aan de criteria van de verantwoorde werktoedeling;

e.

De PGB-hulpverlener kan de grenzen van het eigen kunnen en bevoegdheden inschatten en
aangeven wanneer specialistische ondersteuning gewenst is.

2.

PGB voorwaarden formele hulp:
a.

De PGB-hulpverlener heeft een kwaliteitssysteem, ISO of HKZ of in het geval van
zelfstandige zonder personeel (zzp) wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering (zoals
bijscholing);

b.

De PGB-hulpverlener beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor natuurlijke
personen die niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip, waarop de PGBhulpverlener voor de instelling ging werken of als zelfstandige zonder personeel. En is
bereid deze op verzoek van het college te tonen;

c.

Onderaannemerschap is niet toegestaan;
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d.

De PGB-hulpverlener is aangemeld bij het Inspectieloket Sociaal Domein;

e.

Er wordt gebruik gemaakt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en
adequaat mogelijk hulp kan worden geboden;

f.

De PGB-hulpverlener houdt een klachtensysteem bij en neemt, indien nodig, aantoonbaar
passende maatregelen;

g.

De PGB-hulpverlener voldoet aan de voor hem van toepassing zijnde minimumeisen zoals
vastgelegd in bijlage 2.

3.

PGB voorwaarden informele hulp:
a.

Er is sprake van langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag, en in alle
redelijkheid en billijkheid kan niet verwacht worden dat dit binnen de eigen mogelijkheden
wordt opgelost;

b.

De kwaliteit van de hulp die de PGB-hulpverlener biedt, is passend en toereikend gelet op
de problematiek en ontwikkelingsdoelen van de jeugdige;

c.

Bij de PGB-hulpverlener geen sprake is van dreigende overbelasting;

d.

Als het college dit nodig acht in het kader van de veiligheid van de hulpverlening, kan het
college bepalen dat de PGB-hulpverlener beschikt over een VOG die niet eerder is
afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop deze PGB-hulpverlener is gestart met
het bieden van de hulpverlening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze nadere regels, treden na vaststelling door het college, in werking op 1 april 2020.
2. Bij inwerkingtreding van deze nadere regels worden de oude nadere regels, de Nadere regels
Jeugdhulp Oss 2016, ingetrokken en vervallen deze.
3. Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp Oss 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 april 2020,

Burgemeester en wethouders van Oss.
De secretaris,

drs. H. Mensink

de burgemeester,

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
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Bijlage 1. Gebruikelijke hulp
Uitgangspunten gebruikelijke zorg1
Een veilige woonomgeving = gebruikelijke zorg
Het door ouders bieden van een veilige thuis omgeving is gebruikelijke zorg. Dit betekent dat:
o

De lichamelijke en sociale veiligheid van het kind is gewaarborgd, en

o

Er een bij de leeftijd van het kind passend opvoedkundig klimaat is, en

o

Dat verzorging, begeleiding en stimulans die nodig is bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid
en zelfredzaamheid wordt geboden.

Als een kind niet bij (een van) de ouder(s) kan wonen, vanwege de onmogelijkheden van de
ouder(s) om een veilige woonomgeving te bieden en/of vanwege opvoedingsonmacht van de
ouder(s), is verblijf op grond van de Jeugdwet aan de orde.
Permanent toezicht = geen gebruikelijke zorg
Permanent toezicht in de zin van actieve observatie valt niet onder gebruikelijke zorg. Permanent
toezicht is onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor
tijdig kan worden ingegrepen.
24 uur per dag zorg in de nabijheid = gebruikelijke zorg afhankelijk van leeftijd en zorgbehoefte
Kinderen die een blijvende behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid, kunnen nog
zijn aangewezen op (gebruikelijke) zorg van ouders, zo nodig ondersteund door zorg vanuit de
Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet.
Vanaf ongeveer 8 jaar spreken we (bij kinderen die voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz)
niet meer van gebruikelijke zorg.
Kinderen tot ongeveer 8 jaar hebben nog zorg in de nabijheid nodig. Daarbij worden de volgende
richtlijnen aangehouden:
o

Kinderen van 5 tot ongeveer 8 jaar hebben overdag nog voortdurend begeleiding en aansturing
nodig, maar zijn in toenemende mate zelfstandig in de zelfzorg en motoriek. Overdag hebben
zij veelal op geplande momenten hulp of enige overname van zelfzorg nodig.
Er is geen sprake meer van gebruikelijke zorg als er:
1.

Intensief toezicht (maar geen actieve observatie) nodig is in verband met blijvende
ernstige ontwikkelingsachterstand2 in combinatie met (geobjectiveerde) ernstige
gedragsproblemen, of

2.

Een blijvende noodzaak is voor (volledige) overname van de algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL3) in combinatie met blijvende beperkingen in de sociale
redzaamheid en cognitief functioneren, of

1
2
3

Bron: Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
Tenminste een matige verstandelijke beperking.
ADL: eten, drinken, zich wassen, aan- en uitkleden, naar het toilet gaan, tandenpoetsen, haren kammen, nagels knippen etc.
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3.

Sprake is van een blijvend laag cognitief ontwikkelingsperspectief4, in combinatie met
beperkingen op meerdere terreinen, zoals bewegen en verplaatsen, ADL, gedrag.

o

Kinderen van 3 tot ongeveer 5 jaar hebben overdag voortdurend begeleiding, toezicht en
overname van zelfzorg nodig. ’s Nachts hebben zij soms nog begeleiding en overname van
zelfzorg nodig.
Er is geen sprake meer van gebruikelijke zorg als is vastgesteld dat het gaat om een kind met
ernstige meervoudig complexe handicaps (MCG), ook wel genoemd ernstige meervoudige
beperkingen (EMB). MCG/EMB kinderen hebben een ernstige verstandelijke beperking met een
blijvend zeer laag ontwikkelingsperspectief en een motorische beperking. Meestal is ook sprake
van zintuiglijke problemen (waaronder prikkelverwerkingsstoornissen) en/of somatische
aandoeningen (zoals epilepsie, reflux, slikproblemen, luchtweginfecties etc.).

o

Kinderen van 0 tot ongeveer 3 jaar hebben voortdurend begeleiding, toezicht en volledige
overname van zelfzorg nodig.

4

Tenminste een matige verstandelijke beperking.
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Bijlage 2 Minimumeisen formele hulp
Minimumeisen personeel jeugd (algemeen)
1.

Het in te zetten Hbo en WO geschoold personeel van zorgaanbieder, welke beroepsmatig in
contact kan komen met jeugdigen of verzorgers aan wie Jeugdhulp is geboden, is
geregistreerd in het ´Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)´ of ´Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (BIG)´ register. Het in te zetten ondersteunend Mbogeschoold personeel werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde
professional. Het in te zetten personeel van zorgaanbieder dat de mogelijkheid heeft om
zich te registeren in het BIG- of SKJ-register, registreert zich zo snel mogelijk.

2.

Een vooraanmelding in het SKJ-register is niet langer gelijk aan een registratie in het SKJregister. De professionals die vooraangemeld zijn kunnen niet langer worden ingezet als
geregistreerde professionals.

3.

Zorgaanbieder die professionals wil inzetten die op het moment van inschrijving enkel
vooraangemeld zijn in het SKJ-register, meldt zorgaanbieder na bekendmaking van de
eisen voor registratie zo spoedig mogelijk aan gemeente of deze professionals wel of niet in
aanmerking komen voor registratie in het SKJ-register en meldt wanneer deze registratie
naar verwachting is geregeld. Zorgaanbieder is verplicht deze registratie binnen redelijke
termijn tot stand te brengen.

4.

De voorzieningen Ambulante (groepsgerichte) Behandeling J&O, J-LVG en vaktherapieën
Dagbehandeling kunnen alleen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een
regiebehandelaar. Onder regiebehandelaar verstaat gemeente (conform de brieven van
Schippers respectievelijk van 2 juli en 2 september 2013 met kenmerk 129353-106301-CZ
/ 134895-107364-CZ):
- Psychiater
- Klinisch psycholoog
- Klinisch neuropsycholoog
- Psychotherapeut
- Verslavingsarts in profielregister KNMG
- Verpleegkundig specialist GGZ
- Gz-psycholoog
- Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (alleen in de GBGGZ)
- Orthopedagoog-generalist NVO (alleen in de GBGZZ)
De regiebehandelaar is een zorgverlener die bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of
onder wiens verantwoordelijkheid de behandeling plaatsvindt. Dit houdt in dat de
regiebehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van de behandeling
van een patiënt gedurende het traject plaatsvinden.
De regiebehandelaar heeft een afgeronde ggz-specifieke opleiding en is, met uitzondering
van de orthopedagoog-generalist en kinder- en jeugdpsycholoog, BIG-geregistreerd. De
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orthopedagoog generalist is ingeschreven in het SKJ- en ´Nederlandse vereniging van
pedagogen en onderwijskundigen (NVO)´-register. De kinder- en jeugdpsycholoog is
ingeschreven in het register van het SKJ en ´Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)´register. Er wordt van de beroepsgroepen kinder- en jeugdpsycholoog NIP en
orthopedagoog-generalist NVO verwacht dat zij zich register in het BIG, zodra de
mogelijkheid hiertoe ontstaat.
5.

De regiebehandelaar is in ieder geval aanwezig bij de diagnostiek, het maken van de
behandelovereenkomst en de evaluatiegesprekken met de cliënt.

6.

De regiebehandelaar kan ondersteund worden door medebehandelaars. De
medebehandelaar verricht, in het kader van een behandeltraject, zorgactiviteiten onder
verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. De medebehandelaar is geregistreerd in het
BIG en/of in het SKJ-register.

Minimumeisen personeel jeugd Reguliere Begeleiding (in een groep)
7.

De voorziening Reguliere Begeleiding wordt uitgevoerd door een professional met een
afgeronde zorg gerelateerde Mbo-opleiding op niveau 3 gekoppeld aan het gevraagde
deskundigheidsgebied. Voor het opstellen van het ondersteuningsplan en het realiseren en
monitoren van de resultaten die in dit plan opgenomen zijn, dient een SKJ-geregistreerde
professional ingezet te worden met een afgeronde zorg gerelateerde Hbo-opleiding
gekoppeld aan het gevraagde deskundigheidsgebied.

Minimumeisen personeel jeugd Specialistische Begeleiding (in een groep)
8.

De voorziening Specialistische Begeleiding wordt uitgevoerd door een SKJgeregistreerde professional met een afgeronde zorg gerelateerde Hbo-opleiding gekoppeld
aan het gevraagde deskundigheidsgebied.

Minimumeisen personeel jeugd Dagbesteding
9.

De voorziening Dagbesteding wordt uitgevoerd door een professional met een afgeronde
zorg gerelateerde Mbo-opleiding op niveau 3 gekoppeld aan het gevraagde
deskundigheidsgebied. De voorziening wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van
een SKJ-geregistreerde professional met een afgeronde zorg gerelateerde Hbo-opleiding
gekoppeld aan het gevraagde deskundigheidsgebied.

Minimumeisen personeel jeugd Dagbehandeling
10. De voorziening Dagbehandeling wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde
professional met een afgeronde zorg gerelateerde Hbo-opleiding gekoppeld aan het
gevraagde deskundigheidsgebied. Deze voorziening wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde regiebehandelaar.
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Minimumeisen personeel jeugd Ambulante (Groepsgerichte) Behandeling J&O, J-LVG en
vaktherapie
11. De voorziening Ambulante (Groepsgerichte) Behandeling wordt uitgevoerd door een
SKJ-geregistreerde professional met een afgeronde zorg gerelateerde Hbo-opleiding
gekoppeld aan het gevraagde deskundigheidsgebied.
12. De voorziening Ambulante (Groepsgerichte) Behandeling J&O, J-LVG wordt
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een de BIG-geregistreerde
Gezondheidspsycholoog (GZ) of Arts Verstandelijke Gehandicapte (AVG) (conform
beleidsregels NZA, richtlijnen NJI).
13. De voorziening Ambulante(Groepsgerichte) Behandeling vaktherapie wordt
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een BIG/NVO/NIP-geregistreerde
regiebehandelaar of, in die gevallen waarin er sprake is van J&O of LVG-problematiek en
geen sprake is van een psychische stoornis, een BIG-geregistreerde Arts Verstandelijke
Gehandicapte. Of, als er geen sprake is van een complexe situatie, zoals bijvoorbeeld een
combinatie van behandelingen of problemen op meerdere leefdomeinen, kan vaktherapie
worden uitgevoerd door een vrijgevestigde vaktherapeut die geregistreerd staat in het
Register Vaktherapie dat valt onder de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.
Minimumeisen personeel jeugd Verzorging en Begeleiding
14. De voorziening Verzorging en Begeleiding wordt uitgevoerd door een professional met
een afgeronde zorg gerelateerde Mbo-opleiding op niveau 3 gekoppeld aan het gevraagde
deskundigheidsgebied. De voorziening wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van
een SKJ-geregistreerde professional met een afgeronde zorg gerelateerde Hbo-opleiding
gekoppeld aan het gevraagde deskundigheidsgebied.
Minimumeisen personeel jeugd Kortdurend Verblijf
15. Het toezicht tijdens het Kortdurend Verblijf wordt uitgevoerd door een professional met
een afgeronde zorg gerelateerde Mbo-opleiding op niveau 3 gekoppeld aan het gevraagde
deskundigheidsgebied. De voorziening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
een SKJ-geregistreerde professional met een afgeronde zorg gerelateerde Hbo-opleiding
gekoppeld aan het gevraagde deskundigheidsgebied.
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