
 
 
Verzonden: maandag 20 december 2021 21:19 
Onderwerp: Verzoek tijdens raadpleging regiovisie 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij voldoe ik aan uw verzoek de mails aan te leveren die verstuurd zijn in verband met de vraag 
om ouders en jongeren te betrekken bij het ontwikkelen van de regiovisie. 
Vanuit mijn betrokkenheid als ervaringsdeskundige bij het JENN en ambassadeur vanuit het OZJ ben 
ik in elk geval op de hoogte van de volgende mails: 
 

• Op 22 januari is er een mail verstuurd aan Erik van der Laan en Gert Ranter als 
opdrachtgevers van de NVO met de vraag of een afvaardiging van de cliëntenraden van 
Coöperatie Dichtbij, Team050, CuraXL, Community Support, Traject58 en Bureau Lagro een 
bijdrage kunnen leveren aan de regiovisie.  

• Op 3 maart is er een herhaald aanbod gedaan aan Erik van der Laan en Gert Ranter als 
opdrachtgevers van de NVO met het aanbod om de cliëntenraden te betrekken: We zouden 
het ontzettend waarderen als de ouders uit onze cliëntenraden de kans krijgen om mee te 
denken in de norm voor opdrachtgeverschap. Niet om daar onze organisaties te 
vertegenwoordigen maar wel omdat we hun beloofd hebben dat we echt ons best gaan doen 
om hun stem en input aan de gemeenten mee te geven als het gaat om de manier waarop de 
jeugdhulp voor hun kinderen geregeld wordt. We begrijpen heel goed dat niet alle ouders 
mee kunnen denken en dat ook de meningen van cliënten/ouders van cliënten van 
verschillende doelgroepen kunnen verschillen maar hopen toch dat jullie het aanbod van deze 
ouders serieus nemen en jullie gebruik maken van de kans om hun input mee te nemen in de 
komende ontwikkelingen.  

• Op 8 maart is dit aanbod ook neergelegd bij de RIGG: Vanuit de Klankbordgroep ‘De Jeugd 
van de Toekomst’ (met Coöperatie Dichtbij, Team050, CuraXL, Community Support, Traject58 
en Bureau Lagro) is het idee ontstaan om cliëntenraden eens over en weer met elkaar te laten 
kennis maken. Vanuit die wens en betrokkenheid hebben de verschillende cliëntenraden ook 
al kennis gemaakt met Martine Brouwer, ambassadeur vanuit clientperspectief vanuit het 
JENN. In deze gesprekken hebben we ook stil gestaan bij de wens van onze cliëntenraad en de 
cliëntenraad van andere organisaties om hun input te leveren op de regiovisie. Martine heeft 
aangegeven dat nog niet duidelijk is of, en op welke manier, zij als ambassadeur betrokken 
zal worden bij de regiovisie. Daarom hebben we afgesproken dat we niet wachten op een 
uitnodiging maar ons aanbod ook actief neerleggen bij de gemeenten.  

  
            We zouden het ontzettend waarderen als de ouders uit onze cliëntenraden de kans krijgen om 
mee te denken in de norm voor opdrachtgeverschap. Niet om daar onze organisaties te 
vertegenwoordigen maar wel omdat we hen beloofd hebben dat we echt ons              best gaan doen 
om hun stem en input aan de gemeenten mee te geven als het gaat om de manier waarop de 
jeugdhulp voor hun kinderen geregeld wordt. We begrijpen heel goed dat niet alle ouders mee 
kunnen denken en dat ook de meningen van                                cliënten/ouders van cliënten van 
verschillende doelgroepen kunnen verschillen maar hopen toch dat jullie het aanbod van deze ouders 
serieus nemen en jullie gebruik maken van de kans om hun input mee te nemen in de komende 
ontwikkelingen. 
 
De genoemde mails zijn bij mij op verzoek in te zien. 
  
Het resultaat van deze mails is een uitnodiging ontvangen voor één lid van de cliëntenraad om 
aanwezig te zijn bij de bijeenkomst voor de regio visie op 18 juni.  



Voor de vervolgbijeenkomst op 26 augustus is geen uitnodiging ontvangen. Er was één persoon van 
de cliëntenraad van Lentis aanwezig, maar helaas niet iemand die ook op 18 juni aanwezig was 
vanuit het perspectief van ouders en/of jongeren. 
 
De vraag die eigenlijk gesteld zou moeten worden is: Op welke manier hebben de gemeenten 
geprobeerd om cliënten te betrekken in het beleid en de besluiten? Alle jeugdzorginstellingen met 
meer dan 10 personeelsleden in dienst dienen een cliëntenraad te hebben. Het zou een kleine 
moeite geweest zijn om bijvoorbeeld via de mail deze cliëntenraden te benaderen.  Het RIGG heeft 
de gegevens van al deze aanbieders, en daarmee zijn de clientenraden makkelijk toegankelijk. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Martine Brouwer 
Regio-ambassadeur Jongeren- en Ouderperspectief Noord Nederland 

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (VNG) 

 
 
 


