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Geachte mevrouw Voogd, 

Hartelijk dank voor uw brief namens de cliëntenraad van BJZNH. 

U schrijft dat u zich als cliëntenraad van BJZNH grote zorgen maakt over de 
gevolgen van de transitie voor de jeugdzorg in Nederland. De gemeente Haarlem is 
zich er terdege bewust van welke grote opgaven er op ons af komen. De 
voorbereiding op deze Transitie is al in 2011 gestart. In Haarlem en in de regio 
maken wij met onze uitvoeringspartners zorgvuldige afwegingen in de keuzes voor 
de zorg voor Jeugd. 
Wij zien de Transitie echter ook als een kans om de uitvoering van het nieuwe 
stelsel zo helder, praktisch en zonder al te veel bureaucratie in te richten. 
Ik ben mij bewust dat onze intenties en afwegingen niet volledig uw zorg weg 
kunnen nemen. Daarom werken wij bij het vormgeven van de Transitie Jeugdzorg 
nauw samen met 3 partijen die het cliëntenbelang vertegenwoordigen: 

1. Ouders en jongeren die ervaring hebben (gehad) met de zorg voor jeugd (w.o. 
cliëntenraden). 

2. De klankbordgroep Transitie Jeugdzorg, bestaande uit Haarlemse jongeren die 
adviseren als potentiële doelgroep of vanuit ervaringen uit het eigen netwerk. 
Generation Why ondersteunt deze groep. 

3. De Participatieraad Haarlem, als vertegenwoordiger van alle Haarlemmers. 

Daarnaast laten wij ons adviseren door Zorgbelang. 
Op deze wijze worden de verschillende perspectieven belicht en kan er van elkaar 
geleerd worden. De adviezen worden meegenomen in de verdere 
beleidsontwikkeling. Onder het motto 'denk mee, eet mee, praat mee' hebben 
ambtenaren van de afdeling Jeugd uit Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland 
samen met Zorgbelang twee bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te praten 
over de Transitie Jeugdzorg. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 51 13441 



Haarlem 

In de laatste bijeenkomst van 2 juli j l . stond 'het klantperspectief in de nieuwe 
Jeugdwet' en de verschillende aspecten van 'de concept verordening' centraal. 

Ik heb begrepen dat u als voorzitter van de cliëntenraad BJZNH bij dit proces 
betrokken bent. 

Momenteel ben ik mij aan het beraden wat de beste vorm is om met cliënten (raden) 
in gesprek te gaan. U begrijpt dat de wijze waarop de zorg voor jeugd vanaf 2015 
dichtbij de gemeente wordt georganiseerd ook vraagt om nieuwe vormen van 
cliënten participatie. 
Zo start de gemeente Haarlem in het najaar van 2014 met de 'Wijktafels', waarbij in 
de vijf Centrum Jeugd en Gezin (CJG)-gebieden bijeenkomsten/ gesprekken 
worden georganiseerd voor belanghebbenden over de Haarlemse Zorg voor Jeugd 
vanaf 2015. Deze 'Wijktafels' krijgen een structureel karakter. Dit concept wordt 
nader uitgewerkt. 

In afwachting van de nieuwe overlegstructuur nodig ik u uit voor een 
kennismakingsbijeenkomst en een bespreking van de concept verordening 
jeugdhulp Haarlem op maandag 22 september van 10.45 uur tot 12.00 uur in de 
Fabriciuskamer van het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. 

Naast de cliëntenraad BJZNH, worden ook vertegenwoordigers van het 
Cliëntenplatform Jeugdzorg NH, adviseurs Zorgbelang Noord-Holland, leden van 
de Participatieraad Haarlem, leden van de cliëntenraad van de Hartekampgroep én 
de Klankbordgroep jongeren / Generation Why uitgenodigd. 
Wij rekenen op maximaal 3 vertegenwoordigers per organisatie. 

Binnenkort ontvangt u hiervoor de een officiële uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, 
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