
 

 

 

 

 

Motie vreemd: 

Een pilot 2-jarige contracteerperiode voor de vaktherapie per 01-01-2023 met 

jaarlijkse evaluatie 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 17 februari 2022 

 

Constaterende dat: 

• vrijgevestigde vaktherapie nu als jeugdhulp enkel beschikbaar is via een Jeugdwet-
PGB; 

• er een voorkeursbeleid op Zorg in Natura wordt gevoerd en een PGB aanvragen 
tijdrovend is;  

• de gemeente zelden ‘light-contracten’ toekent aan ouders die niet in staat zijn een 
PGB te beheren; 

• ouders daardoor bij hun hulpvraag belemmerd worden in hun keuze voor passende 
zorg voor hun kind door beperkte budgetten en vaak eigen bijdragen; 

• de jeugdigen - ondanks een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of 
certificeerde instelling – onnodig lang moeten wachten voor vaktherapeutische 
behandeling kan starten; 

• het college in de recente brief  over de vaktherapie niet meer teruggekomen is op 
eerder geuite opmerkingen dat de kosten voor vaktherapie onbeheersbaar zouden 
zijn;  

• dit probleem al sinds 2015 speelt en nog altijd niet is opgelost. 

 
Overwegende dat: 



• vaktherapie bijzonder geschikt is voor jeugdigen, die nog onvoldoende taal tot hun 
beschikking hebben om woorden te kunnen geven aan hun problemen of niet over 
hun problemen willen, dan wel kunnen praten; 

• vaktherapie zowel ingezet kan worden bij jeugdigen mét en zonder DSM-classificatie;  

• ouders positief zijn over de vrijgevestigde vaktherapie, omdat zij zien dat het past bij 
hun kind en effectief is; 

• een gevarieerd aanbod van verbale en non-verbale interventies binnen de jeugdhulp 
gewenst is om voor alle hulpvragen een passende en betaalbare hulpvorm te bieden; 

• voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben en over de juiste 
expertise beschikken; 

• de inzet van vrijgevestigde vaktherapie aansluit bij de uitgangspunten van de 
transitie binnen de jeugdhulp: normaliseren, zo dichtbij mogelijk en zo 
(kosten)effectief mogelijk.  

 

Verzoekt het college  

• om als pilot per 1-1-2023 vrijgevestigde vaktherapie te contracteren voor een 
periode van minimaal 2 jaar, waarbij ieder jaar een evaluatie plaats vindt ten aanzien 
van de maatschappelijke opbrengst; 

• deze pilot vorm te geven in samenwerking met CJG en 023vaktherapeuten; 

• onderzoek te doen naar financieringswijze van contracteren van vrijgevestigde 
vaktherapeuten voor deze pilot; 

• indien nodig, hiervoor middelen vrij te maken in de begroting 2023. 
 


