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Regionaal netwerk cliëntparticipatie in de jeugdhulp.
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Betreft

Terugkoppeling naar aanleiding van de reactie op het overleg van 23 april 2021 over de 'Vijf

E hj.janssens@jeugdzhz.nl

prioriteiten vanuit het perspectief van jongeren en ouderbetrokkenheid'.

Bijlage(n)

Reactie van regionaal netwerk op gesprek 'Vijf prioriteiten vanuit het perspectief van
jongeren en ouderbetrokkenheid'.

Geachte deelnemers van het regionaal netwerk cliëntparticipatie in de jeugdhulp,
Wij geven nog graag een korte reactie op uw brief van 10 mei jl.
Perspectiefbenadering: U heeft als Regionaal Netwerk aangegeven dat u graag wilt meedenken bij
verdere ontwikkelingen en monitoring van de perspectiefbenadering. Tevens roept u op om
systeembeperkingen op te lossen m.b.t. doorlopende opname/huisvestingmogelijkheden van 17 naar
18 jaar. De perspectiefbenadering is een ontschotte aanpak waar alle gemeenten bij betrokken zijn,
alsmede de uitvoeringsorganisatie zoals de stichting Jeugdteams, de Serviceorganisatie en de sociale
diensten. De verantwoordelijkheid is door de gemeenten belegd bij het regionale netwerk van
managers/directeuren sociaal domein (het ‘netwerkMT’). Wij hebben de voorzitter van dit Netwerk
MT, mw. Gemma Smidt van de gemeente Dordrecht, op de hoogte gesteld van uw verzoek.
Escalatie: In de reactie wordt afgevraagd wat een jongere/gezin of zorgmedewerker in de regio moet
doen als er een escalatie dreigt. Tevens vraagt u of er één herkenbare route is en of deze route bij
iedereen bekend is. Afhankelijk van het type escalatie en de inhoud van het probleem kunnen er
verschillende routes worden gelopen.
 De eerste stap loopt altijd via het lokale team van de betreffende gemeente inclusief de door
u genoemde zorgpontonniers of –mariniers.
 Wanneer er zich een escalatie aandient met een spoedeisend karakter dan kan de crisisdienst
worden ingeschakeld.
o Is er sprake van jeugdhulp- of GGZ-problematiek dan is de regionale crisisdienst van
Enver of Yulius het eerst aangewezen contactpunt.
o Wanneer de problematiek breder is en de veiligheid van personen is in het geding,
dan verloopt dit via het integrale crisisteam van Veilig Thuis.
In sommige gevallen komt het voor dat passende zorg niet tot stand wordt gebracht in samenwerking
tussen aanbieders of tussen de toegang en aanbieders. Wanneer partijen onvoldoende tot een
sluitende aanpak komen dan buigt het regionaal expertteam hierover onder leiding van de stichting
Jeugdteams zich. In crisissituaties waarin een snelle oplossing vereist is, dragen de directeuren van de
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stichting Jeugdteams en de Serviceorganisatie (deze met een gedelegeerde bevoegdheid namens de
colleges van BenW) zorg voor een directe plaatsing bij een zorgaanbieder.
We begrijpen dat dit proces niet altijd transparant is en streven ernaar om binnen de nieuwe
contractering en ontwikkelopgaven hier betere afspraken over te maken met alle betrokken partijen.
Dank voor het onder de aandacht brengen van dit punt en zullen u hierover nader informeren
wanneer het verder is uitgewerkt in de contractering 2022.
Regionale cliëntenparticipatie: Wat betreft integrale advisering door vertegenwoordigers van het
cliëntperspectief, worden we graag op de hoogte gehouden van vorderingen. Daarbij is het regionale
netwerk ook in ontwikkeling en ontvingen wij ook een voorstel voor jongerenparticipatie vanuit het
Ouderplatform. Samen met de gemeenten kijken wij de komende tijd hoe wij de cliëntparticipatie nog
beter en intensiever vorm kunnen geven. We blijven daarom graag met elkaar in gesprek over het
versterken van regionale vertegenwoordiging van het cliëntperspectief.

Met vriendelijke groet,

Steven van Die
Regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Wethouder gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Ed Magnée
Directeur a.i. Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Directeur a.i. Veilig Thuis ZHZ
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