Verslag Meet & Greet / Verbinden en versterken
Het Jeugd Ervaringen Team en de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht organiseerden op 5 maart jl.
een Meet & Greet voor advies-, cliënten-, jongerenraden en belangenbehartigers in de regio ZuidHolland Zuid. We hebben allemaal te maken met de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en
gezinnen, op lokaal en/of regionaal niveau. We hebben ook allemaal hetzelfde doel: meebouwen aan
goede hulp/ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen.
Met ruim 20 mensen hebben we gesproken over hoe we elkaar kunnen versterken, hoe kunnen we
gebruik maken van elkaars kennis en expertise en hoe we in verbinding blijven met elkaar.
Wie waren er?
Leden van
 het Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid (JET-ZHZ)
 de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht
 de Cliëntenraad Enver
 de Cliëntenraad Jeugdteams ZHZ
 de Cliëntenraad Boba
 de Cliëntenraad Regio Drechtsteden
 het Ouderplatform ZHZ
 de Wmo-Adviesraad Papendrecht
 de Wmo-Adviesraad Zwijndrecht
 de Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden
Medewerkers
 van de Serviceorganisatie Jeugd
 van Stichting Studio Blijmakers
 Sociaal pontonnier van de gemeente Dordrecht
 Zorgmarinier van de gemeente Zwijndrecht

Wie is wie
We beginnen met een voorstelronde waarin alle aanwezigen aangeven waar we tegenaan lopen en
waar we trots op zijn. De volgende opmerkingen worden gemaakt (in willekeurige volgorde).
Waar lopen we tegenaan
Het gaat vooral om geld, bezuinigingen, zorgen over het loslaten van de solidariteit, er wordt weinig
geluisterd naar kinderen, jongeren en ouders, lastig om ouders te betrekken bij cliëntparticipatie,
vastklampen aan de AVG (en dat is niet altijd nodig), vinkjescultuur, protocollen, regels, personeelstekort bij de Gecertificeerde Instellingen, het gaat steeds meer om het in stand houden van
organisaties.
Trots
Vanuit ervaringsperspectief een bijdrage leveren aan werkgroepen passend onderwijs, signaleren in
de klas en cliëntervaringsonderzoek, de gemeente luistert serieus naar de opgehaalde signalen,
enquête uitgezet samen met de Jongerenraad Dordrecht (veel response), Advies- en meldpunt jeugd
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Dordrecht, gelukt om kinderen terug te krijgen naar Dordrecht, jongeren betrekken bij de
cliëntparticipatie gaat prima, goed luisteren naar kinderen levert resultaat op.
Vooral luisteren
De Wmo-adviesraad Papendrecht adviseert niet over jeugd. De Adviesraad Zwijndrecht is bezig om
van een Wmo-adviesraad een brede Adviesraad van 0-100 te worden. Beide adviesraden komen
vooral om informatie op te halen. Ook de Cliëntenraad Regio Drechtsteden ‘doen nog weinig met
jeugd’ en wil ook informatie ophalen.

Verbinden en versterken
In drie groepen bespreken we de volgende vragen:
 Willen we een regionale cliëntinbreng? Invloed uitoefenen van lokaal naar regionaal en
omgekeerd
 Hoe moet samenwerking eruitzien?
 Fysieke ontmoetingen, hoe vaak, agenda?
Resultaat van de discussies
Alle deelnemers willen regionale cliëntinbreng, één stem laten horen en verbinding tussen het lokale
en het regionale. Er moet meer contact zijn tussen beleidsadviseurs en ervaringsdeskundigen om
samen beleid te maken.
Een aantal cliëntenraden zijn ‘slapende’ door overbelasting of omdat cliënten minder lang ‘in zorg zijn’.
Hoe gaan we hiermee om?
Concrete voorstellen: digitaal platform (besloten LinkedIngroep) en fysieke bijeenkomsten
 Bundelen en uitwisselen van kennis en ervaringen
 Elkaar kennen/netwerken
 2 à 3 bijeenkomsten per jaar, met een thema. Voor de zomer wordt er nog een bijeenkomst
georganiseerd.
De werkgroep
Ter plekke wordt er een werkgroep samengesteld. De werkgroep bestaat uit de leden van JET
(Brigitte van Egmond, Ivonne van der Plas, Simone van der Veer, Lut Leijs en Simone Rietveld), de
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht (Jan Slappendel en Dymph Smeele), het Ouderplatform (Monika
Schönfelder) en Mariëtte Teunissen, ondersteuner van JET en de Adviesraad Dordrecht.
De werkgroep pakt de volgende thema’s op
1. Positionering van de regionale samenwerking
2. Hoe geven we de regionale samenwerking vorm

Dit verslag gaat naar alle mensen die aanwezig waren op 5 maart en de mensen die belangstelling
hebben, maar niet aanwezig konden zijn. De uitwerking door de werkgroep wordt ook naar iedereen
gemaild.
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