
 
 
 
 
 
 
2 september 2022 
 
 
Beste Margot, Maartje en Caroline, 
 
Fijn dat jullie JET hebben gevraagd te reageren op de versie van de verordening voor ouders en 
jeugdigen. We hebben aan onze samenwerkingspartners, het Ouderplatform ZHZ en de Adviesraad 
Wmo & jeugd Dordrecht gevraagd met ons mee te denken. Hieronder tref je onze reactie aan. 
 
Infographic Aanvraag en route jeugdhulp 
We adviseren het voor ouders/jeugdigen persoonlijker te maken. De infographic begint met ‘Ouders 
zijn zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen, ook als zij ziek zijn 
en/of andere problemen hebben’. Ook wij vinden dat ouders zelf verantwoordelijk zijn, maar we 
adviseren hier niet mee te beginnen. De opmerking is weinig uitnodigend (mogelijk is dat de 
bedoeling?). Ouders die echt hulp/ ondersteuning nodig hebben voor hun kind ‘scheep’ je hiermee 
af. Ze denken dat ze toch geen hulp krijgen en blijven doortobben, met alle gevolgen van dien.  
 
Infographic 
Al met al vinden we het nog redelijk veel tekst. Als we het hebben over een infographic dan stellen 
we ons daar juist meer visualisaties bij voor en minder tekst. En dit is wat ons betreft andersom. 
We realiseren ons dat het lastig is om voor alles een visual te bedenken. Maar meer dan nu, zou toch 
moeten kunnen. Al zou het maar voor de hoofdonderwerpen zijn. 
 
Begrippen 
Er worden begrippen genoemd, zoals Sociaal wijkteam, actieplan, familieplan, ondersteuning en 
Regeling Jeugdwet. Er wordt niet uitgelegd wat hiermee bedoeld wordt. We adviseren een linkje toe 
te voegen voor meer informatie. Bij ondersteuning is het goed om te vermelden dat dit onafhankelijk 
is.  
 
Aanvraag 
Als er geen familiegroepsplan wordt opgesteld, maakt het SWT een actieplan. Geef hierbij aan dat dit 
in overleg is met ouders/jeugdigen. 
 
Onderzoek 
In uitzonderlijke gevallen wordt specifieke deskundigheid opgevraagd door de gemeente. Volgens 
mag dit niet. En dit staat ook niet zo in de verordening. We adviseren dit weg te halen. 
 
 
 



Beoordeling draagkracht en draaglast 
De gemeente onderzoekt de balans tussen draagkracht (wat kun je aan?) en draaglast (wat moet je 
verdragen?). We vinden ‘verdragen’ niet het juiste woord in deze context. We adviseren hier ‘wat 
zou je aan moeten kunnen’. 
 
Jeugdhulp, definities, rechten & plichten 
Bij ‘jeugdige’ staat ‘die woont in de gemeente waar om jeugdhulp wordt gevraagd’. We adviseren 
hier een onderscheid te maken tussen jeugdhulp zonder verblijf (dan klopt het zoals het er nu staat). 
Bij jeugdhulp met verblijf gaat het om de gemeente waar de jeugdige voorlaatst stond ingeschreven1. 
Als dit onderscheid niet gemaakt wordt, kan dat leiden tot misverstand. 
 
Tot slot 
In de mail van 28 juni gaf Brigitte aan om met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan. Jammer dat 
dit niet gebeurd is. We adviseren dit alsnog te doen. Als jullie willen kunnen we een aantal ouders/ 
jeugdigen vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Brigitte van Egmond, JET 
Jannie Storm, Advies Wmo & Jeugd Dordrecht 
Anke-Elze de Jong – Rietstap, Ouderplatform ZHZ 
 
  

 
1 Zie Verordening jeugdhulp Dordrecht bij Woonplaats. 
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