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Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de 
jeugdhulp op 1 december 2022 
 
Aanwezig: leden van JET, de Adviesraden van Dordrecht, 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hoeksche Waard, 
Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en de Regionale 
Adviesraad 

 
1. Uitwisseling van signalen die we horen van inwoners: 

• Het effect van de energiecrisis op jeugdhulp. Een koud huis, weinig geld/armoede kunnen 
leiden tot een groter beroep op jeugdhulp.  

• Het beroep op de voedselbank neemt toe. In Dordrecht komen er tien mensen per week bij. 

• Mensen wachten (te) lang met het aanvragen van de energietoeslag. Een deel van de 
mensen weet niet hoe ze dit moeten doen of zijn bang dat ze het later terug moeten betalen. 

• Gemeenten communiceren niet altijd goed over wat er allemaal mogelijk is voor inwoners. Er 
zijn veel regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken, maar mensen weten dit niet. 
Inwoners moeten weten welke mogelijkheden er regionaal en lokaal zijn. De gemeenten 
moeten eenvoudig communiceren, ook laaggeletterden moet het kunnen begrijpen. 
Scholen spelen een belangrijke rol in de communicatie, docenten hebben hier overigens 
weinig tijd voor. Medewerkers van het wijkteam zouden naar scholen kunnen gaan om 
ouders te helpen met het invullen van formulieren. Ook voor praktijkondersteuners zien we 
een rol in de communicatie/mensen attenderen op de mogelijkheden. De gemeente moet 
aansluiten bij locaties waar inwoners toch al (bij elkaar) komen. Of werk met mobiele teams, 
zoals de politie. 

• Bij de Thuisadministratie en de Formulierenhulp zien de medewerkers een toename van het 
aantal mensen die om hulp vragen. Hierdoor zijn deze mensen wel beter in beeld. 

• In de Hoeksche Waard zou er in elke ‘oude gemeente’ een laagdrempelig inlooppunt komen, 
waar inwoners hun vraag kunnen stellen, maar dat is er nooit van gekomen. In Molenlanden 
waren er vijf inlooppunten, die willen ze terugbrengen naar één. We vinden het belangrijk 
dat inwoners anoniem en laagdrempelig binnen kunnen lopen. 

 
Goede voorbeelden 

• Een betaalpasje met een tegoed van € 17,50. Inwoners kunnen met dit pasje boodschappen 
doen bij een bepaalde winkel en pas voor boodschappen in Rotterdam 

• Brief van de gemeente Papendrecht naar alle inwoners. Ook in Dordrecht kunnen inwoners 
bij sportverenigingen douchen 

• Voorzieningenwijzer, zie: De VoorzieningenWijzer en Sociale Voorzieningen 
(devoorzieningenwijzer.nl) 

• Vroeg eropaf, bijvoorbeeld: 'Vroeg Eropaf', het project om grote schulden te voorkomen, 
breidt uit - Sociaal Wijkteam Dordrecht (swtdordrecht.nl). Dit project loopt in meerdere 
gemeenten. Aanvankelijk stuurden gemeenten brieven naar inwoners, maar nu gaan ze naar 
mensen toe. Dat werkt beter. De brieven worden niet gelezen, die zijn te moeilijk. 

 
Signalen die via de mail zijn binnengekomen 

• De stijging van de hoeveelheid jongeren/ jong volwassen die op straat komen te staan. 
Voorstel: gezamenlijk onderzoek (met alle gemeenten). Jongeren die kraak of anti-kraak 
wonen moeten hierin meegenomen worden 

https://www.gemeente.nu/goed-voorbeeld/goed-voorbeeld-rotterdamse-proef-met-betaalpas-voor-gezonde-voedselhulp/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Brief-gemeente-Papendrecht-naar-inwoners-november-2022.pdf
https://www.devoorzieningenwijzer.nl/
https://regelingen.devoorzieningenwijzer.nl/?gemeente=hoekschewaard
https://regelingen.devoorzieningenwijzer.nl/?gemeente=hoekschewaard
https://www.swtdordrecht.nl/vroeg-eropaf-breidt-uit/
https://www.swtdordrecht.nl/vroeg-eropaf-breidt-uit/
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• De zelfredzaamheid van jongeren tussen de 18-30 jaar die zelfstandig wonen. Hun situatie 
verslechterd (zou uit ons onderzoek blijken?) 

• Jongeren met een beperking: hebben vaak een laag inkomen en komen mede hierdoor 
moelijker aan een huis en kunnen nauwelijks of niet van hun inkomen rondkomen. 

 
Huiswerk: signalen die je hoort van inwoners (jeugdigen/gezinnen) en professionals (jeugdteam- 
medewerkers, ambtenaren, etc.) kun je mailen naar info@jet-zhz.nl Geef hierbij aan met wie je het 
signaal gedeeld hebt, bijvoorbeeld de wethouder, en of er al aan een oplossing gewerkt wordt. 
 
2. Verbinding/samenwerking van JET/Regionaal Netwerk met de Adviesraad Sociaal voor de 
Drechtsteden Toelichting op deze plannen door Aaike Kamsteeg, voorzitter van de Regionale 
Adviesraad Drechtsteden, zie ook foto op p.3. 
 
Samenstelling Regionale Adviesraad: deze Adviesraad bestaat uit zeven leden en een onafhankelijk 
voorzitter. De leden zijn allemaal lid van een lokale adviesraad. Vier adviesraden (Alblasserdam, 
Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Zwijndrecht) adviseren over het sociale domein, twee 
adviesraden over Wmo/Jeugd (HI Ambacht, maar die gaat verbreden en Dordrecht adviseert ook 
over armoede). Papendrecht gaat ook verbreden van Wmo naar het sociale domein. 
N.B.: Molenlanden en De Hoeksche Waard adviseren ook over het brede sociale domein. Gorinchem 
formeel niet, maar in de praktijk wel. 
 
Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD): adviseert over de Participatiewet (regionaal) en gaat steeds 
meer samenwerken met de Regionale Adviesraad. De CRD wordt een Cliëntenplatform van de 
Regionale Adviesraad, net zoals het Vervoersplatform (alle deze leden maken gebruik van het Wmo-
vervoer). De voorzitter van het Vervoersplatform is lid van de Regionale Adviesraad. De voorzitter 
van het Cliëntenplatform wordt lid van de Regionale Adviesraad. Hij is nu voorzitter van de CRD en 
sluit al aan bij de vergaderingen van de Regionale Adviesraad. 
De samenwerking tussen de CRD en de Regionale Adviesraad wordt in het komende half jaar nader 
uitgewerkt. 
 
Verbreding met jeugd: de wethouders uit de Drechtsteden vinden het waardevol dat er integrale 
adviezen komen, daar waar de drie domeinen elkaar raken, zoals de overgang 18-/18+.  
 
Advisering over jeugdhulp wordt nu gedaan door het Jeugd Ervaringen Team (JET), vooral over de 
inkoop, in samenwerking met het Ouderplatform en de Adviesraad Dordrecht. Daarnaast adviseren 
de lokale adviesraden over jeugdhulp. 
Het voorstel is dat er ook cliëntenplatform jeugd komt, als onderdeel van de Regionale Adviesraad. In 
dit platform zitten jeugdigen/ouders met ervaringen, maar ook bijvoorbeeld leden van de lokale 
adviesraden. De voorzitter van dit platform is ook lid van de Regionale Adviesraad. De adviesraden 
uit Gorinchem, Hoeksche Waard en Molenlanden zijn niet betrokken bij de Regionale Adviesraad, 
maar het zou goed zijn als zij wel deelnemen aan het cliëntenplatform jeugd. Met elkaar kunnen we 
kennis/ervaringen/adviezen delen. Deze kennis/ervaringen/adviezen kun je meenemen naar je eigen 
lokale adviesraad. 
 
Regionaal beleid: er wordt nauwelijks nog regionaal beleid gemaakt. De inkoop wordt nog wel 
regionaal geregeld (door de Serviceorganisatie Jeugd). Ook de concept verordening is voor de hele 
regio opgesteld. De gemeenten hebben het concept voorgelegd aan hun gemeente- en adviesraad. 
Beleid wordt nu vooral lokaal gemaakt, maar ook dan kun je elkaar als cliëntenplatform helpen.  

mailto:info@jet-zhz.nl
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/09/Persbericht-Verbreding-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2022/09/Persbericht-Verbreding-Regionale-Adviesraad-Drechtsteden.pdf
https://www.crdrechtsteden.nl/
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