
1 

 

  
Verslag bijeenkomst Regionaal Netwerk 
cliëntenparticipatie in de jeugdhulp op 5 oktober 2021 
 
Verbinden en versterken: als advies-, cliënten-, 
jongerenraden en belangenbehartigers hebben we op lokaal 
en/of regionaal niveau allemaal te maken met de hulp en 
ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen. We 
hebben ook allemaal hetzelfde doel: meebouwen aan goede 
hulp/ ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Om dit doel 
te bereiken, is het goed om onze krachten en expertise te 
bundelen.  

 
Er waren 22 deelnemers en 8 mensen die geïnteresseerd waren, maar niet konden komen.  
Aanwezig waren: 
 
Leden van 

• het Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid (JET ZHZ) en de 2de schil 

• de Adviesraden uit Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hoeksche Waard, Molenlanden, 
Papendrecht en Zwijndrecht 

• Cliëntenraad van Yulius 

• het Ouderplatform ZHZ 
 
Medewerkers van de Serviceorganisatie Jeugd Zuidholland Zuid (SOJ ZHZ) 
 
Inbreng vanuit cliëntperspectief aan de ontwikkeltafels 
Corina van Ipenburg, programmamanager bij de SOJ, gaf een toelichting op het belang van de 
inbreng van ervaringsdeskundigheid bij de inkoop. Ervaringsdeskundigen namen deel aan de 
verschillende ontwikkeltafels. Corina gaf aan dat de ervaring geleerd heeft dat deze inbreng 
waardevol is geweest. 
 
Vervolg: gedurende de nieuwe contracteringsperiode voor de jeugdhulp, vanaf 2022, blijft de inbreng 
van het cliëntperspectief1 van wezenlijk belang. Er komen vier fysieke ontwikkeltafels (zie § 3.3). 
Tussen de fysieke overlegtafels ontstaan werksessies waar ideeën verwerkt worden tot voorstellen, 
ook hier nemen ervaringsdeskundigen aan deel. Naast de fysieke ontwikkeltafels zijn er twee 
bestuurlijke ontwikkeltafels (zie § 3.4). 
 
Voorstel deelname aan de ontwikkeltafels 
De organisatoren van het Regionale Netwerk, JET en de Adviesraad Dordrecht, stellen de volgende 
werkwijze voor. De opmerkingen die op de bijeenkomst van 5 oktober gemaakt zijn, zijn hierin 
verwerkt. 
 
Vaste deelnemers: aan de beide tafels zitten steeds dezelfde wethouders en aanbieders/verwijzers. 
Dan is het ook belangrijk dat er vanuit cliëntperspectief vaste vertegenwoordigers zitten. Als 
ontwikkeltafel maak je samen een ontwikkelproces door, je geeft samen vorm en inhoud aan zo’n 
tafel. Daarnaast kunnen de vaste vertegenwoordigers de voortgang bewaken. Wat zijn de afspraken 
rond toegezegde verbetervoorstellen en hoe verloopt de voorgang? Houdt iedereen zich aan de 
afspraken? Naast de twee vaste deelnemers sluiten afhankelijk van het onderwerp ervarings-
deskundigen aan met specifieke ervaring.  
 
Wat verwachten we de vaste deelnemers:  je hebt kennis/ervaring en je kunt het totale veld overzien. 
Samen met de deelnemers met een specifieke ervaring hebben zo de mix van deskundigheid/ 
ervaringsdeskundigheid. 

 

 

 

 

 
1 Bijlage-inbreng-ontwikkeltafels.pdf (adviesraadwmojeugddordrecht.nl) 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/Bijlage-inbreng-ontwikkeltafels.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/Bijlage-inbreng-ontwikkeltafels.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/Bijlage-inbreng-ontwikkeltafels.pdf
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Input/ervaringen delen/meedenken: de deelnemers aan de ontwikkeltafels en de werksessies worden 

‘gevoed’ met de ervaringen van de achterban (= leden van het Regionaal Netwerk en het 

Ouderplatform). De manier waarop deze ervaringen worden opgehaald/gedeeld wordt nog verder 

uitgewerkt. Het zou bijvoorbeeld via een app kunnen, (digitaal) overleg, mail, etc. 

 

Afwijkend standpunt: alle partijen hebben het recht een afwijkend standpunt in te nemen. Als er een 

advies wordt uitgebracht kan dit als zodanig verwoord worden. We staan sterk(er) als we samen een 

advies uitbrengen, maar ieder heeft het recht ‘niet mee te doen’ of een ander standpunt in te nemen. 

 

Het Regionaal Netwerk blijft informeel. We delen kennis en ervaring. We zoeken zo veel mogelijk de 

gezamenlijkheid op met respect voor ieders mening. 

 
Vaste deelnemers fysieke ontwikkeltafels: Lut Leijs en Jannie Storm (namens het Regionaal 
Netwerk) 
 
Vaste deelnemers bestuurlijke ontwikkeltafels: Ivonne van der Plas (namens het Regionaal 
Netwerk)  en Anke-Elze de Jong-Rietstap (namens het Ouderplatform ZHZ)  
 
 

 
 
 
 


