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In dit appel beschrijven wij, het Platform Belangenbehartiging Cliënten Jeugdzorg (hierna: het 
Platform), onze doelstellingen en onze visie op cliëntenparticipatie. Ook beschrijven wij ons aanbod om 
een actieve bijdrage te leveren aan cliëntenparticipatie in de gemeenten binnen de regio Midden-
Brabant.  

Centraal uitgangspunt is het verbinden van organisaties en cliënten (ervaringsdeskundige jongeren en 
hun ouders) met de gemeenten en andere netwerkpartners in de regio Hart van Brabant.  

 

I. Doelstellingen en ambitie van het Platform 

1. Het Platform wil met de cliëntenparticipatie een bijdrage leveren aan een zorgvriendelijke regio Hart 
van Brabant, waar inwoners er bij horen, meedoen en ondersteuning krijgen op een manier waar zij 
voor kiezen en die bij hen past.   

2. Het gaat het Platform bij de cliëntenparticipatie niet om het droog afvinken van een wettelijke 
verplichting of een reeks van rituele overlegdansen. Het Platform onderstreept het belang van 
betekenisvolle en adequate vormen van cliëntenparticipatie in de Jeugdzorg, waarbij concrete 
belangen van belanghebbende groepen burgers richtinggevend zijn. Zie paragraaf III. 
 

3. Het Platform zal een Jongerenpanel oprichten dat als klankbordgroep fungeert voor het Platform 
zelf. Vanuit hun eigen leefwereld en ervaringen met de jeugdzorg informeren deze jongeren, 
afkomstig uit de gehele regio Hart van Brabant, het Platform over wat zij wel en niet goed vinden 
aan de jeugdzorg. Het Platform stelt samen met de jongeren aanbevelingen op voor behoud en 
versterking van het goede, en verbetering van wat nog beter moet. Het Jongerenpanel en het 
Platform overleggen minimaal twee maal per jaar. Ook de gemeenten in de Regio Hart van Brabant 
kunnen, via het Platform, in gesprek gaan met het Jongerenpanel. 

4. Het Platform is twee jaar geleden opgericht, als partner voor de gemeenten en andere betrokkenen 
bij de transitie van de jeugdzorg. Het Platform claimt vanzelfsprekend geenszins de enige 
belangenbehartiger van de cliënten van de jeugdzorg te zijn. Het Platform richt zich op 
samenwerking met anderen en zal ook actief deelnemen aan relevante overleggen en initiatieven.  

5. Het Platform zal zich inzetten voor een goede werkrelatie met de Sociale Raad Tilburg, en 
vergelijkbare adviesorganen in de andere gemeenten in de regio, met inachtneming van de 
onderscheiden rollen. De Sociale Raad Tilburg, aldus zijn eigen website, “vervult een 
schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente” en is daarmee een zeer belangrijk 
orgaan. Het Platform, zoals de naam aangeeft, stelt de belangenbehartiging van de cliënten van de 
jeugdzorg centraal. Juist vanwege de onderscheiden vertrekpunten en rollen zijn goede contacten 
tussen de Sociale Raad en het Platform van groot belang.  
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II. Gedeelde visie en acties Platform en de Regio Hart van Brabant  
 
1. Het Platform en de regio Hart van Brabant delen de ambitie om de transformatie van de jeugdzorg 

te benutten om de zorg voor jongeren in de Regio Hart van Brabant te verbeteren. 
 

2. Het Platform wil de regio en de individuele gemeenten graag adviseren en ondersteunen bij de 
vormgeving van de cliëntenparticipatie in de jeugdzorg. Het Platform neemt actief deel aan 
overleggen en ontmoetingen, waaronder het regionale Netwerk Samen voor de Jeugd en het 
innovatienetwerk in de Regio Hart van Brabant. 

3. Vertegenwoordigers van de regio en van het Platform (en het Jongerenpanel) gaan ten minste twee 
maal per jaar in gesprek over de ideeën en ervaringen met jeugdhulp van jongeren en ouders. Het 
Platform zal ook tussentijds relevante bevindingen en voorstellen van ervaringsdeskundigen met de 
regio delen. 
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III. Concrete vormen van betekenisvolle samenwerking van het Platform met de gemeenten 
in de regio 

 
1. Het Platform wil in het kader van de cliëntenparticipatie graag concreet met de gemeenten in de 

regio samenwerken, overigens zonder op de plek te gaan zitten van bestuurders, ambtenaren of 
andere betrokkenen. Het Platform wil een gerichte bijdrage leveren op basis van zijn kennis van de 
problemen en behoeften van de cliënten van de jeugdzorg, de jongeren en hun ouders.  
 

2. Het Platform wil graag met de gemeenten concrete samenwerkingsmogelijkheden verkennen. Het 
Platform biedt de gemeenten, op basis van ervaringsdeskundigheid, aan om:  

 mee te denken, mee te praten en adviezen te geven over conceptbeleidsvoorstellen over de 
transitie jeugdzorg; 

 mee te denken, mee te praten en adviezen te geven over hoe het beleid ten aanzien van de 
jeugdhulp wordt uitgevoerd; 

 mee te denken, mee te praten en adviezen te geven over de interne opleiding en bijscholing 
van frontlijn/toegangmedewerkers; 

 mee te denken, mee te praten en te adviseren over de opzet en inhoud van 
tevredenheidsonderzoeken over de jeugdzorg; 

 mee te denken, mee te praten en te adviseren over de opzet van nulmetingen die nu aan de 
orde zijn;  

 mee te denken, mee te praten en adviezen te geven over de besteding van de innovatiegelden 
voor de transformatie van de jeugdzorg; 

 voorlichting te geven aan ouders die met jeugdzorg te maken hebben of krijgen; 

 mee te denken, mee te praten en adviezen te geven over specifiek doelgroepenbeleid; 

 mee te denken, mee te praten en adviezen te geven over de wijze waarop de twee andere 
decentralisaties (WMO, Participatiewet) verbonden kunnen worden met de decentralisatie van 
de Jeugdzorg (voorbeeld: arbeidstoeleiding).   

 

 
 

Tilburg, 22 april 2015 
 
 
Namens het Platform Belangenbehartiging Cliënten Jeugdzorg regio Midden Brabant  
 
 
Mary Lou van der Heijden, 
voorzitter 
 
 
Voor contact en meer informatie: 
platformondersteuning@outlook.com  
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