
 
 

Uitnodiging Regionaal Netwerk 
cliëntenparticipatie in de jeugdhulp 

 
Voor advies-, cliënten-, jongerenraden en belangenbehartigers in de regio Zuid-Holland Zuid 
 

24 november 2020 van 19.00-20.30 uur 
In verband met corona wordt het een Zoom-bijeenkomst 

 
Verbinden en versterken: als advies-, cliënten-, jongerenraden en belangenbehartigers hebben we 
op lokaal en/of regionaal niveau allemaal te maken met de hulp en ondersteuning aan kinderen, 
jongeren en gezinnen. We hebben allemaal hetzelfde doel: meebouwen aan goede hulp/ 
ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Om dit doel te bereiken, is het goed om onze krachten en 
expertise te bundelen. Op 24 november aanstaande maken we hier een begin mee. 
 
Programma 
19.00 uur Welkom door Brigitte van Egmond 
 
19.05 uur Ontwikkelingen in de jeugdhulp in de regio door Ed Magnee, interim-directeur 

van de Serviceorganisatie Jeugd 
 
19.25 uur  ‘Anders zorgen’, pilots van de Stichting Jeugdteams door An Theunissen, 

directeur/bestuurder van de Stichting Jeugdteams 
 
19.45 uur Regionaal Netwerk: gelegenheid om op de opzet te reageren, zie bijlagen 
 Uitwisselen van ervaringen met / interesse in een van de vier thema’s: 

1. (Jonge) kinderen en ouders 
2. (Passend) onderwijs 
3. 18-/18+: de overgang van de jeugdwet naar de Wmo en de Participatiewet 
4. Wachtlijst/wachttijd bij het sociale team en bij de zorgaanbieder(s) 
 
We bespreken de thema’s aan de hand van de volgende vragen: 

 Welke ervaring heb je met dit thema / welke signalen heb je opgehaald? 

 Heeft dit te maken met corona?  

 Welke gouden tip heb je? 

 Heb je nog andere signalen die je in wilt brengen? 
 
20.20 uur  Conclusies en afsluiting door Jan Slappendel 
 
Aanmelden: stuur voor 23 november a.s. een mail naar info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl.  
Geef je meteen op voor een van de thema’s!  
 
Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je een link om deel te nemen via Zoom. 
 
Tot 24 november! 
 
Brigitte van Egmond      Jan Slappendel 
Voorzitter Jeugd Ervaringen Team    Voorzitter Adviesraad  
Zuid-Holland Zuid      Wmo & Jeugd Dordrecht 
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