
Nr. Adviezen Opgevolgde adviezen Niet opgevolgde adviezen... en waarom?

2.a 1: Het ouderpanel adviseert met klem om 

gemeenten en Maatschappelijke 

Dienstverleningsorganisaties  beter te 

informeren over de mogelijkheden van de SPUK-

regeling.

VNG communiceert regelmatig met 

gemeenten over de mogelijkheden van de 

SPUK. Er is ook een telefoonnummer waar 

het ouderpanel signalen over 

tekortschietende gemeentelijke 

ondersteuning kan afgeven

 2: Het ouderpanel herhaalt het eerder gegeven 

advies dat de PZB’er tot en met de 

bezwaarprocedure bij en naast de ouder blijft 

als stabiele ondersteuningsfactor. Via 

afstemming en simpele checks bij de PZB’er kan 

worden voorkomen dat er bezwaarschriften van 

ouders komen. 

Er is bewust gekozen het contact met de PZB-er na de integrale 

beoordeling af te ronden zodat deze andere ouders kan helpen. Als een 

PZB-er in vervolgtrajecten, zoals een bezwaar, ouders gaat 

ondersteunen dan gaat dit ten koste van de capaciteit voor andere 

ouders. Het nazorgteam van UHT helpt ouders bij vragen of verzoeken 

om hulp. Daarnaast vertegenwoordigt de PZB-er UHT. Deze kan niet 

tegelijkertijd ook de ouder vertegenwoordigen in zijn bezwaar en 

beroep tegen een besluit van UHT.  Om deze organisatorische en 

inhoudelijke redenen heeft de PZB-er geen rol in het ondersteunen van 

de ouder in vervolgtrajecten. Wat wel kan en gebeurt is dat er soms 

navraag wordt gedaan bij een PZB-er. In de pilot mediation is 

bijvoorbeeld afgesproken dat de PZB-er bevraagd kan worden over de 

beoordeling. In deze pilot worden mediators ingezet als alternatief voor 

een formele bezwaarbehandeling met advies van de BAC. Hiermee 

wordt, zonder afbreuk te doen aan de rechtsbescherming, beoogd meer 

recht te doen aan de behoefte van sommige ouders

2.b 1: Het ouderpanel is boos dat er nog steeds 

geen informatie naar de leden van het 

kindpanel is gestuurd en dringt ernstig aan om 

daar per omgaande actie op te ondernemen.

We gaan met de leden van het kindpanel in 

gesprek, zodat we kunnen horen waar zij 

behoefte aan hebben en wat daarbij het 

beste aansluit

2: Het ouderpanel adviseert contact met BOINK 

op te nemen om in contact met kinderen te 

komen.

We zijn bijeenkomsten aan het plannen 

met kinderen en jongeren om het vervolg 

op het plan "Leven op de Rit" met ze te 

bespreken. We hebben BOiNK benaderd 

met het verzoek om te helpen bij het 

werven van kinden en jongeren
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