
  

 

Ter registratie  

 

  

 

Van: Griffiebureau  

Verzonden: woensdag 29 april 2015 11:09 

Aan: registratie 

Onderwerp: graag registeren t.a.v. de raad en in werkbak griffie externe 

brieven. Bedankt ! 

 

  

 

Aan de leden van de gemeenteraad, 

 

Ter attentie van de griffier 

 

  

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

  

 

Graag bieden we u namens het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap in 

Zorg, Defence for Children, Landelijk Platform GGz en Ieder(in) de 

notitie Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe jeugdwet 

aan. 

 

  

 

Jongerenraden in de jeugdhulp (jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-LVB) maken 

zich zorgen over hun positie en vertegenwoordiging in cliëntenraden. Zij 

willen graag de inspraak die ze nu hebben behouden en verbeteren. Dit 

lijkt niet altijd mogelijk te zijn door bezuinigingen en de 

decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten. Wij als 

cliëntenvertegenwoordigers hebben de afgelopen maanden diverse signalen 

ontvangen van zowel jongeren, organisaties en ondersteuners van 

cliëntenraden waaruit blijkt dat inspraak van jongeren niet altijd 

prioriteit heeft.  

 

  

Het transitieplan van Rijk, VNG en IPO (Interprovinciaal Overleg) geeft 

als belangrijkste succescriterium van de transitie aan: 'De mate waarin 

gemeenten, zorgaanbieders en professionals samen met cliënten, ouders en 

jeugdigen er op het niveau van de jeugdige en zijn omgeving in slagen om 

jeugdhulp te transformeren. De gewenste input van cliënt ervaringen is 

ook in de wet vastgelegd: gemeenten moeten o.a. de ervaringen 

van cliënten betrekken bij de beleidscyclus en borgen dat de positie 

van cliënten in instellingen in overeenstemming is met de bedoelingen van 

de wet.’ 

 

  

 

Voor het organiseren van goede jeugdhulp is het belangrijk de mening van 

kinderen en jongeren over de hulp te vragen, zodat de hulp aansluit op de 

behoefte van kinderen en jongeren. Effectieve hulp is hulp die aansluit 

op de vraag. Daarvoor is het nodig dat gemeenten medezeggenschap zo 



organiseren dat kinderen en jongeren invloed kunnen uitoefenen op het 

jeugdhulpbeleid van de gemeente én dat de gemeente regelt dat 

jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (hierna: 

jeugdhulpinstellingen) naast de cliëntenraden aparte jongerenraden 

organiseren. 

 

  

 

Voor kinderen en jongeren is het van belang dat zij de mogelijkheid 

krijgen en ondersteund worden om – los van volwassen cliënten en ouders - 

hun mening te geven en hun belangen volwaardig kunnen vertegenwoordigen 

en zorgen dat deze worden behartigd. Dat betekent dat naast cliëntenraden 

in jeugdhulpinstellingen en WMO-raden, aparte jongerenraden in 

jeugdhulpinstellingen en het organiseren van inspraak van jongeren op het 

gemeentelijk jeugdhulpbeleid noodzakelijk is.  

 

  

 

In deze notitie zetten wij onze zorgen uiteen en bieden handvaten om 

medezeggenschap van jongeren in uw gemeente goed te organiseren om zo 

effectieve zorg voor jongeren te realiseren. 

 

  

 

Wij vragen u de aanbevelingen over te nemen en te verwerken in uw beleid. 

De ondergetekenden bieden graag ondersteuning bij de implementatie van 

het recht van jongeren op inspraak en medezeggenschap bij de realisatie 

van de jeugdhulp,. 

 

  

 

Namens JeugdWelzijnsBeraad, Defence for Children, LOC Zeggenschap in 

zorg, LPGGz, Ieder(in) 

 

HYPERLINK "http://www.loc.nl/"www.loc.nl; HYPERLINK 

"http://www.jeugdwelzijnsberaad.nl/"www.jeugdwelzijnsberaad.nl; HYPERLINK 

"http://www.defenceforchildren.nl/"www.defenceforchildren.nl; HYPERLINK 

"http://www.platformggz.nl/"www.platformggz.nl; HYPERLINK 

"http://www.iederin.nl"www.iederin.nl 

 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

Marion Welling, Tina Bakker,   

 

LOC zeggenschap in Zorg 

 

  

 

  

 

  

 


