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Onderwerp:  Reactie naar aanleiding van ons overleg op 23 april jl. 
 
 
 
Geachte heren Van Die en Magnee, beste Steven en Ed, 
 
Nogmaals hartelijk dank voor het prettige gesprek dat we op 23 april jl. hebben gehad. Naar 
aanleiding van dit gesprek hebben we de volgende vragen/opmerkingen. 
 
Perspectiefbenadering: zowel in de reactie op onze brief met de 5 prioriteiten als in ons overleg werd 
de perspectiefbenadering genoemd. Het komt op ons over alsof dit de oplossing voor alle problemen 
rond 18-/18+ moet zijn. Wij nemen aan dat alle levensdomeinen onderdeel zijn van dit plan. Als echter 
de systeembeperkingen mbt doorlopende opname/huisvestingmogelijkheden van 17 naar 18 jaar niet 
opgelost worden, zal het een nieuwe papieren tijger blijken te zijn voor deze groep jongeren. 
 
Zoals we al aangaven willen we, als Regionaal Netwerk, graag meedenken bij de verdere ontwikkeling 
van de perspectiefbenadering. Daarnaast gaan we de uitvoering monitoren. 
 
Escalatie: in Dordrecht is er de Zorgpontonnier, in Zwijndrecht de Zorgmarinier en dan is er nog het 
expertiseteam. Als er op stel en sprong ‘iets’ geregeld moet worden, springen Ed Magnee en An 
Theunissen bij. We vragen ons af wat een jongere/gezin of zorgmedewerker in de regio moet doen als 
er een escalatie dreigt. Meteen op vier paarden wedden en zowel de Zorgpontonnier, het expertteam 
als Ed en An benaderen? Wat ons betreft is er één duidelijk herkenbare route in de regio voor jeugd 
en Wmo en is die bij iedereen bekend. Kunnen jullie aangeven wanneer een melder welke route 
neemt en zijn deze routes bij iedereen bekend? 
 
Regionale cliëntenparticipatie: zoals gezegd is de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden bezig 
met een voorstel voor cliëntenparticipatie vanaf 2022. In het kader van integraal advisering is het 
voorstel om naast leden met kennis/ervaring over/met de Wmo ook leden te hebben met kennis/ 
ervaring over de jeugdhulp, de Participatiewet (inclusief armoede) en de GGZ.  
De Wmo/Participatiewet-regio loopt niet parallel aan de jeugdhulp-regio. Maar we pleiten er toch voor 
de veranderingen in de GR te benutten om een betere gebundelde positionering van cliëntparticipatie 
op regionaal niveau te bereiken.  
Als we het goed begrepen hebben, zag Steven hier de voordelen van in en neemt hij de suggestie 
mee naar de andere bestuurders. Wij gaan in gesprek met de adviesraden uit de Gorinchem, de 
Hoeksche Waard en Molenlanden. Zij zijn ook al betrokken bij het Regionale Netwerk. 
 
Terugkoppeling naar het Regionale Netwerk: op 1 juni a.s. is de volgende bijeenkomst van het 
Regionale Netwerk. De terugkoppeling van ons gesprek en het antwoord op deze brief maken 
onderdeel uit van het programma.  
 

mailto:info@jet-zhz.nl
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/05/Uitnodiging-Regionaal-Netwerk-op-1-juni-2021.pdf


We zijn erg benieuwd naar jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groet, namens het Regionaal Netwerk 
 
 
Brigitte van Egmond     Jan Slappendel 
Voorzitter Jeugd Ervaringen Team ZHZ   Voorzitter Adviesraad Wmo & jeugd Dordrecht

             
 
 
 
 
cc. de heer Van Maanen en mevrouw H. Janssens   


