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Geacht deelnemers aan het Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de Jeugdhulp 

in de regio Zuid-Holland Zuid, 

 

Wij danken u hartelijk voor het advies van 7 januari over 'Vijf prioriteiten vanuit het 

perspectief van jongeren en ouderbetrokkenheid'. De volgende punten heeft u in 

uw (on)gevraagd advies opgenomen, in onderstaande tabel geven wij een reactie 

op uw advies:  

 

Thema  Onze reactie (wat doen of hebben wij gedaan met uw 

advies)  

Zorg voor voldoende woningen, 

begeleiding en financiën voor jongeren 

Wij herkennen deze vijf prioriteiten en ontwikkelen hier 

momenteel voor het grootste deel ook stevige aanpakken 

op. Graag benutten we het eerstvolgende bestuurlijke 

gesprek met de Adviesraad WMO & Jeugd Dordrecht om 

hierover van gedachten te wisselen. Wij zorgen voor een 

gedegen voorbereiding met de voornaamste betrokken 

professionals. Het staat u uiteraard vrij om te bepalen wie 

er aan het gesprek deelnemen vanuit het Regionaal 

Netwerk Cliëntenparticipatie in de Jeugdhulp in de regio 

Zuid-Holland Zuid. 

Investeer in preventie, voorkom escalatie 

Zorg voor aansluitende opname-indicaties 

jeugdwet/Wmo voor 16/17-jarigen 

Zorg voor een herkenbare en bekende 

route in elke gemeente voor klant en 

hulpverlener om vastlopende casussen op 

te lossen 

Maak een fonds voor jongeren tussen die 

wal en schip dreigen te vallen. 

 

Naar aanleiding van de bovenstaande reactie kunt u zien dat wij uw advies 

herkennen en uw expertise willen benutten om onze lopende aanpakken verder te 

brengen.  

 

Wij danken u voor uw advies en vertrouwen u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. Indien gewenst kunnen wij onze reactie mondeling aan u toelichten. 

Wij vragen u hiervoor contact op te nemen met de contactpersoon gemeld 

bovenaan deze brief voor het maken van een afspraak.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

Stefan Oosterhof 

Strategisch Adviseur   

Gemeente Dordrecht 


