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 Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de 

Jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid 

info@jet-zhz.nl 

 
Overleg MEE/Vivenz en het Regionaal Netwerk nav de brief met de 5 prioriteiten op 26-4-21 
 
Aanwezig: Michiel van der Vlies (bestuurder MEE/Vivenz), Brigitte van Egmond, Jannie Storm en 
Mariette Teunissen (namens het Regionaal Netwerk) 
 
In een mail had Michiel al aangegeven dat hij de prioriteiten herkent. Onderwerpen die hij accent wil 
geven zijn:  

• Focus op bestaanszekerheid: in de praktijk zien ze dat er veel vraagstukken spelen op het 
gebied van bestaanszekerheid (inkomen, huis, schulden). Dit leidt tot stress, gezondheids- 
problemen, onveiligheid, etc. Het inzetten van zorg heeft, als deze basisbehoeften niet worden 
ingevuld, uiteindelijk niet het duurzame effect wat wordt beoogd. Dit zorgt er ook voor dat 
inwoners vastlopen in het systeem.  
 

• Eigenaarschap bij de betrokken partijen om tot echte doorbraken te komen. Belangrijk daarbij 
is om expliciet afspraken te maken waar doorzettingsmacht, bijvoorbeeld via een 
procesregisseur, wordt georganiseerd. En wat de route hiervoor is. Dit kan een zorgmarinier 
zijn, zijn ervaring is dat hiermee nog niet altijd het gewenste doel bereikt wordt. Ook korte 
lijntjes met woningbouwcorporaties en CIZ/zorgverzekeraars/kantoren zijn belangrijk.   

 

• Het grote belang om de woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars/ -kantoren en SDD aan 
tafel te hebben. Deze zijn hard nodig voor oplossingen in met name 18+ domein te realiseren  

 
In het overleg op 26 april gaan we hierop door. 

 
Beweging naar het lokale: er is meer beweging naar het lokale en minder naar het regionale. De 
aansluiting lokaal/regionaal is nog niet optimaal geborgd. De pilot ‘Wmo-consulent in het sociale 
wijkteam’ loopt goed. Hopelijk wordt dat door alle gemeenten overgenomen. De meeste gemeenten 
hebben intussen een 0 tot 100 team. 
MEE werkt vanuit de lokale opdracht, er is bijvoorbeeld een kader voor de wijkteams Dordrecht. Als je 
als organisatie ook voor de regio werkt, zoals de St. Jeugdteams, dan is dat lastig omdat elke 
gemeente zijn eigen kader bepaalt. 
 
Perspectiefbenadering/-plan moet breder zijn dan alleen jeugd. Alle gemeenten (gaan) werken met 
het perspectiefplan, maar gemeenten willen ook zelf de kaders bepalen. Hoe rijmt dat met het 
perspectiefplan? 
 
Casusregisseur en gezinsbudget: een casusregisseur met een duidelijk mandaat voor kwetsbare 
jongeren/gezinnen is essentieel. Naast een casusregisseur moet er voor de kwetsbaarste jongeren en 
gezinnen een gezinsbudget zijn, alle budgetten vanuit de verschillende domeinen bij elkaar. Dan heb 
je geen last meer van de verschillende stelsels en regelingen en kun je ook de onderliggende 
problematiek direct aanpakken. Budgetten moeten volgend zijn. 
 
Private sector: voldoende woonvoorzieningen zijn belangrijk. In Dordrecht loopt al een paar mooie 
voorbeelden, zoals een gezinshuis op maat voor 18+. Er is behoefte aan een plek waar jongeren 
langer kunnen blijven wonen. Zo’n initiatief kan ook opgepakt worden door de private sector, mensen 
die maatschappelijk betrokken zijn. Het is aanvullend om kleine doorbraken te realiseren. 
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Er is behoefte aan woonvoorzieningen zonder label waar jongeren met bijvoorbeeld LVB en GGZ-
problematiek kunnen wonen. Nu verwijzen organisaties naar elkaar omdat de jongere niet precies in 
het hokje past (en er dan geen financiering is). 
 
 
Pilot: Woonvoorziening voor jongeren die (bijna) 18 jaar zijn 
Ouders zijn soms jaren aan ‘het ploeteren’ om een woonvorm met zorg voor hun kinderen te regelen. 
Financiering is vaak een probleem. 
We willen een pilot ‘Woonvoorziening voor jongeren die (bijna) 18 jaar zijn’. We gaan met elkaar 
schetsen/bedenken hoe de woonvoorziening eruit zou moeten zien. Dat kan aan de hand van een 
perspectiefplan. Wat is ervoor nodig om de uitvoering te realiseren? 
 
Partijen die betrokken zijn: 

• Eén gemeente, Serviceorganisatie Jeugd, St. Jeugdteams, MEE/Vivenz, 

• Regionaal Netwerk 

• Ouders (zij hebben een rol bij de uitvoering (hun verantwoordelijkheid houdt niet op als het 
kind 18 jaar wordt), ze zijn mede-eigenaar. 

 
Wat is nodig: 

• Ontschot budget 

• Helder en realistisch plan van aanpak 

• Medewerking en eigenaarschap van alle hierboven betrokken partijen 
 
Op 19 mei is er een vervolgoverleg gepland. 


