
 

 

  

  

  

    

Beste Cliëntenraden binnen de Regio Hart van Brabant 

 

Graag zouden we als Platform het volgende onder de aandacht brengen, we zijn nu bezig met de 

Cliëntenparticipatie binnen de integrale inkoop Sociaal Domein waaronder ook de integrale inkoop 

kwetsbare jongeren valt. 

 

Wie is het Platform? 

• Een groep mensen van diverse cliëntenraden (Sterk Huis en Jeugdbescherming Brabant),de 
landelijke Oudervereniging Balans (te weten Kerngroep Balans Tilburg) en belangenbehartigers 
binnen de regio Midden-Brabant, die zich bezighouden met de transitie en transformatie van de 
jeugdzorg.  

• Uniek en krachtig omdat er vertegenwoordiging is vanuit de jeugdhulp, jeugdzorg, jeugd-ggz, 
organisaties voor jeugd met een beperking en onderwijs.  

• De Missie van het platform is om de belangen van de verschillende cliëntengroepen en ouders te 
formuleren en te behartigen, door middel van allerlei activiteiten.  

• Dit willen we bereiken: ervoor zorgen dat de cliënt centraal staat.  
 

Het Platform stelt zich ten doel om, als gesprekspartner van de gemeenten in de Regio Midden Brabant, 

bij te dragen aan de verbetering van de jeugdzorg, in het kader van de transitie/transformatie van de 

jeugdzorg.  

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.  

Overleg met de gemeente Tilburg, en waar mogelijk de andere gemeenten in de Regio Hart van Brabant, 

over de wijze waarop zij de cliëntenparticipatie willen vormgeven, blijft een grote prioriteit voor het 

Platform. In de belangenbehartiging zal het accent liggen op de advisering van cliënten/ouders 

Het Platform heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter en een secretaris alles op een 

vrijwillige invulling. 

 

Overlegmomenten: 

Het Platform komt eens per maand bijeen, met uitzondering van de zomervakantie.  

Een vergadering is ’s avonds en duurt ongeveer 2,0 uur. De vergaderingen zijn in Goirle op locatie Sterk 

Huis 

Op deze wijze is er regelmatig en structureel overleg. 

De vergaderingen van het Platform worden voorgezeten door de voorzitter en genotuleerd. 

 

Het Platform heeft op dit moment 7 actieve leden en is actief op zoek naar verdere uitbreiding.  

 

 

 



 

 

  

  

  

 

Vanaf eind 2020 houden we als Platform bezig met beleidsplan Integrale Inkoop kwetsbare jongeren in de 

Regio Hart van Brabant. 

Na vele overleggen met diverse organisaties en gemeenteraadsleden, fracties en beleidsmedewerkers, en 

door informatie te verzamelen vanuit de andere gemeentes, hebben we als Platform overleg met de 

Gemeente Tilburg. 

 

Naar aanleiding van onze vragen en opmerkingen heeft men een handreiking gedaan betreffende 

Cliëntenparticipatie. De vragen en opmerkingen die wij gesteld hebben, waren en zijn de volgende: 

 

• Hoe ziet men de rol van de cliëntenraden en ouders ten aanzien van de samenwerking binnen de 

zorgaanbieders? 

 

• Men gaat vanuit maatwerk naar de zorg, geen bezuiniging! (maatwerk wordt gegarandeerd) 

 

• Vraag aan de cliëntenraden/ouders en jongeren, hoe en op welk manier wil men betrokken 

worden? 

 

• Wat betreft de betrokkenheid ouders, denkt het Platform aan een soort cliëntenportaal zoals deze 

in meerdere zorgaanbieders wordt gehanteerd? Hoe denkt men hierover? 

 

 

Wat verwacht het Platform van jullie, als Cliëntenraad binnen de Regio Hart van Brabant. 

 

1. Met welke vragen zitten jullie als cliëntenraad m.b.t. de inkoopstrategie Hart van Brabant? Welke 

oplossingen hebben jullie in gedachten bij bijv. Het gebruik van JIM, en bij 18-/18+ 

2. Betrokkenheid van de ouders/cliënten bijvoorbeeld door een cliëntenportaal zoals deze wordt 

gebruikt in ziekenhuis/verpleeghuis? 

3. Welke rol wil de cliëntenraad hebben m.b.t. de samenwerking met andere zorgaanbieders? 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sjef Zeebregts  

Voorzitter Platform 


