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Overzicht reacties op de brief met de vijf prioriteiten

• Brief met de vijf prioriteiten verstuurd op 7 januari 2021

• Reactie Stichting Jeugdteams (SJT), 21-1-21 en overleg SJT, 3-
3-21

• Reactie gemeente Dordrecht, 28-1-21 en overleg op 11-6-21

• Reactie Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en Sociale Dienst 
Drechtsteden  (22-3-21) en overleg op 23-4-21

• Brief (10-5-21) naar en reactie (31-5-21) van SOJ en 
portefeuillehouder jeugd nav overleg op 23-4-21

• Overleg MEE/Vivenz op 26-4-21 en 19-5-21

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Vijf-prioriteiten-vanuit-het-perspectief-van-jeugdigen-en-ouderbetrokkenheid.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Vijf-prioriteiten-vanuit-het-perspectief-van-jeugdigen-en-ouderbetrokkenheid.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/210121-reactie-op-de-vijf-prioriteiten.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/03/Overleg-st-jeugdteams-en-vertegenwoordigers-van-het-Regionaal-Netwerk-2-3-21.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/reactie-adviesraad-WMO-Jeugd-vijf-prioriteiten-Jeugd.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/03/210322-Reactie-SOJ-SDD-op-vijf-prioriteiten-regionaal-netwerk-clientparticiptie.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/05/Verslag-overleg-met-regionaal-portefeuillehouder-jeugd-en-SOJ-23-4-21-2-1.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Reactie-nav-het-overleg-23-april-2021.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-31-Reactie-op-gesprek-over-vijf-prioriteiten-regionaal-netwerk-clientparticipatie.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/04/Overleg-MEE-Vivenz-en-Regionaal-Netwerk-26-4-21.pdf


1. ZORG VOOR VOLDOENDE WONINGEN, 

BEGELEIDING EN FINANCIËN VOOR JONGEREN

 Voldoende woningen: het tekort aan passende 

woonruimte en – vormen wordt herkend. Het probleem 

staat bij alle partijen op het netvlies. Er zijn verschillende 

pilots rond huisvesting, zoals kamertraining en kamers met 

aandacht. Een woonanalyse voor jeugdigen met een 

zorgbehoefte is onderdeel van het inkoopproces

 Financiën/begeleiding: in Alblasserdam, Dordrecht, HI 

Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht loopt het project 

'Jongeren op de Rit', waarin jongeren ondersteund worden 

op meerdere levensdomeinen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ya3vZiQ-090


2. INVESTEER IN PREVENTIE, VOORKOM 

ESCALATIE

 . 

In het inkooptraject is aandacht voor wat we kunnen leren van 

crisissen. Ook wanneer al jeugdhulp geboden wordt. Met 

name bij de meer complexe problematiek en bij het thema 

crisisinterventies. Aan de ontwikkeltafels voor de inkoop is

een aantal doelen geformuleerd om escalatie en crisis te 

voorkomen: 

1. Meteen de juiste hulp 

2. De deskundigheid (eerder en beter) bij het gezin brengen 

3. Niet loslaten als het nog niet kan

De aandacht is er, laten we monitoren of het ook echt gebeurt



3. ZORG VOOR AANSLUITENDE OPNAME-

INDICATIES JEUGDWET/WMO VOOR 16/17-

JARIGEN

 . 

• Perspectiefbenadering: er gaat gewerkt worden met de 

perspectiefbenadering. Samen met de jeugdige/het gezin wordt een 

ondersteuningsplan opgesteld dat meerdere levensdomeinen bestrijkt 

en doorloopt na het 18e levensjaar.  Op 15 juni a.s. wordt er een 

toelichting gegeven op de perspectiefbenadering

• Jeugdigen kunnen vanaf 17,5 worden aangemeld bij de Wmo. De 

indicatie kan 3 maanden voor hun 18e afgegeven worden. De 
ingangsdatum van de Wmo-indicatie ligt wel op 18. 

• In Zwijndrecht, Sliedrecht en Dordrecht vinden pilots plaats met 

integrale intake door medewerkers van de lokale teams en 
medewerkers van de SDD en het bieden van een integraal aanbod

Als er in het perspectiefplan geen zekerheid wordt geboden, zoals een 

woning of beschermde woonvorm, heeft een jongere er niets aan. 

Doorloop van zorg en huisvesting vanaf 17 over de 18e verjaardag heen 
moet structureel verankerd worden.



4. ZORG VOOR EEN HERKENBARE/ BEKENDE 

ROUTE IN ELKE GEMEENTE OM VASTLOPENDE 

CASUSSEN OP TE LOSSEN

 . 

De verschillende routes zijn: 

• Het lokale team en zorgpontonnier/-marinier

• Bij spoed: regionale crisisdienst van Enver en Yulius

• Bij veiligheid: integrale crisisteam van Veilig Thuis 

• Wanneer partijen onvoldoende tot een sluitende 

aanpak komen: het regionaal expertteam 

• In crisissituaties waarin een snelle oplossing vereist is: 

directeuren SOJ/SJT

Het streven is binnen de nieuwe contractering/ 
ontwikkelopgaven hier betere afspraken over te maken

Wij pleiten voor 1 gelijkvormige/herkenbare regeling. Hier 

kunnen problemen gemeld en oplossingen aangereikt worden 

en waar nodig doorbraken geforceerd. Zo kunnen we een 

lerende omgeving met elkaar scheppen.



5. MAAK EEN FONDS VOOR JONGEREN 

TUSSEN DIE WAL EN SCHIP DREIGEN TE 

VALLEN

 . 

Door cliëntvertegenwoordigers ingebracht in het proces om tussen gemeenten en 

VGZ te komen tot een samenwerkingsagenda GGZ. Maar dit overleg krijgt geen 

vervolg.

Er zou een dergelijk potje bij gemeenten zijn. Geld niet zo zeer het probleem. Het 

gaat om een verandercultuur bij professionals. Zij moeten over schotten heen 

kijken/buiten de systemen naar oplossingen kijken. Maar ze lopen ook tegen 

systeemgrenzen aan. 

Het moet bekend zijn dat er zo’n potje is. Als dit potje gebruikt wordt, moet er 

daarna geëvalueerd worden. Wat leren we ervan? Moet het een structureel 

aanbod worden?



Ontwikkelingen Regionale cliëntenparticipatie

 . 

• De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden maakt een 

voorstel voor cliëntenparticipatie na 2022

• Het Regionale Netwerk krijgt steeds meer vorm en inhoud

Voorstel: in het kader van integrale advisering willen we een 

betere gebundelde positionering van cliëntenparticipatie op 

regionaal niveau bereiken 

Conclusie: op alle punten is beweging. We blijven de 

ontwikkelingen monitoren. 

Begin 2022 maken we een nieuwe stand van zaken op.


