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   Verbinden en versterken 
 
Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid 
 
Het Jeugd Ervaringen Team (JET) en de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht organiseerden op 5 
maart 2020 een Meet & Greet voor advies-, cliënten-, jongerenraden en belangenbehartigers in de 
regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). 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 we gebruik kunnen maken van 
elkaars kennis en expertise en hoe we in verbinding blijven. 
 
Regionaal Netwerk Jeugdhulp ZHZ / verbinden en versterken  
Deelnemers zijn leden van advies-, cliënten-, jongerenraden en belangenbehartigers in de regio ZHZ.  
 
Doel van het regionaal netwerk: samen meebouwen aan goede hulp/ondersteuning aan jeugdigen/ 
gezinnen in de regio ZHZ. Samen geven we een stem aan jeugdigen/gezinnen. We adviseren over 
(voorgenomen) regionaal beleid en monitoren de uitvoering van dit beleid vanuit cliëntperspectief.  
 
Activiteiten  
De activiteiten van het Regionaal Netwerk hebben betrekking op:  
 
1. Gezamenlijke advisering over (voorgenomen) regionaal beleid en de uitvoering van dit 
beleid: elk lid van het Regionaal Netwerk kan het initiatief nemen voor een gezamenlijk advies. Het 
kan gaan om beleid(splannen) maar ook om signalen die we horen (en die in meerdere gemeenten 
spelen).  
 
Monitoring/signalering  
Naast advisering over (voorgenomen) regionaal beleid, monitoren we de uitvoering. Wat vinden 
jeugdigen/gezinnen van de jeugdhulp? Welke signalen krijgen we binnen? Afstemming vindt plaats via 
de WhatsApp-groep en kan leiden tot een advies. Ook een bijeenkomst kan gebruikt worden om input 
op te halen voor/af te stemmen over een gezamenlijk advies.  
 
Tot wie richten we ons  
De adviezen richten we aan de Regionaal Portefeuillehouder Jeugd een de Serviceorganisatie Jeugd 
(SOJ). Het betreft zowel gevraagde als ongevraagde adviezen. Om de adviezen kracht bij te zetten, 
worden deze ook naar de lokale wethouders en ambtenaren jeugd gestuurd evenals de lokale 
gemeenteraden en de bestuurders van zorgaanbieders. De lokale adviesraden en cliëntenraden 
sturen de adviezen door en gaan zo nodig in gesprek met de lokale wethouders/ambtenaren of 
bestuurders van zorgaanbieders. Terugkoppeling naar de andere leden hoort hier ook bij.  
 
2. Uitwisselen van informatie/kennis/ervaring  

• WhatsApp-groep wordt gebruikt om informatie uit te wisselen en input op te halen voor 
gezamenlijke en ‘eigen’ advisering. De afstemming vindt plaats via een WhatsApp-groep. 
Vanuit elke advies-, cliënten-, jongerenraad en belangenbehartigersorganisatie neemt er één 
vertegenwoordiger deel aan de WhatsApp-groep. Deze vertegenwoordiger vormt de 
verbinding tussen het Regionaal Netwerk en de eigen raad. De coördinatie van het Regionaal 
Netwerk ligt bij JET en de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht. 

 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
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• Bijeenkomsten: 2 à 3 keer per jaar rond een thema. Thema’s worden aangedragen door de 
leden van het Regionaal Netwerk. Het kan gaan om deskundigheidsbevordering of om input 
op te halen voor / afstemmen over een gezamenlijk advies.  
 

De werkgroep  
De werkgroep bestaande uit leden van het Jeugd Ervaringen Team ZHZ, de Adviesraad Wmo & 
Jeugd Dordrecht en de cliëntenraad van MEE Plus/Vivenz, coördineren de activiteiten van het 
Regionaal Netwerk.  
 
 
Contactgegevens 
info@jet-zhz.nl  
tel: 06 3854 5912 
 
 
December 2020 

mailto:info@jet-zhz.nl

