
 

 

  

  

  

 
 

Brief gemeente Tilburg betreffende Cliëntenparticipatie Inkoop  

 

Sinds de oprichting van het Platform in 2014 bezinnen we op de vraag hoe wij het beste vorm kunnen 

geven aan de Cliëntenparticipatie binnen de Jeugdzorg Regio Hart van Brabant. 

Wij doen dat vanuit de verschillende organisaties en cliëntenraden, de leden zijn allemaal 

ervaringsdeskundig op een bepaald gebied binnen de Jeugdzorg. Dit is onze kracht! 

 

Op woensdag 31 maart 2021 heeft de werkgroep Inkoop Platform een digitale bijeenkomst gehad met 

Erik Tennij en Jan Nijssen van de Regio Hart van Brabant over de Cliëntenparticipatie en inhoudelijk over 

de integrale inkoop voor kwetsbare jongeren in de Regio Hart van Brabant. 

Het was een zeer geslaagd bijeenkomst waarin we onze opmerkingen en vragen hebben kunnen stellen. 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de Cliëntenparticipatie binnen de Inkoop en welke rol de 

zorgaanbieders hebben. 

 

De meest kwetsbare kinderen in onze Regio Hart van Brabant, hebben doorgaans te maken met een 

stapeling van problemen en daarmee met verschillende instanties, wetten en regelgeving. Het zijn de 

kinderen in de jeugdhulp, de thuiszitters, de kinderen die te maken hebben met complexe 

echtscheidingen, met kindermishandeling en armoede, de jongeren die achttien worden en vaak de 

jeugdhulp moeten verlaten, de dak- en thuisloze jongeren en de jongeren die in aanraking komen met 

justitie. Dezelfde kinderen komen voor in meerdere domeinen; Een kind dat jeugdzorg ontvangt, kan te 

maken hebben met een complexe echtscheiding en problemen op school. Hoe meer problemen een kind 

ervaart, hoe groter de kwetsbaarheid, en de kans op hulpvragen op meerdere domeinen en bij meerdere 

instanties, en risico’s voor diens ontwikkeling. 

Echter, vijf jaar na dato blijkt uit de vele signalen die wij ontvangen, dat, zeker wanneer er sprake is van 

problematiek op meerdere domeinen, kinderen en gezinnen op te veel plekken niet de noodzakelijke zorg 

en ondersteuning krijgen. We krijgen signalen dat de (keten-) samenwerking tussen organisaties, 

waarmee kinderen en gezinnen te maken hebben, moeizaam verloopt en dat kinderen en gezinnen te 

maken hebben met veel verschillende organisaties. Regelmatig is niet duidelijk welke organisatie 

eindverantwoordelijk is voor het zorgaanbod of wie hiervoor de verantwoordelijkheid neemt. 

Wanneer kinderen tijdelijk niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen, zorgt dat natuurlijk voor heel 

veel verdriet. Jeugdhulpverleners moeten soms erg moeilijke beslissingen nemen die een enorme impact 

hebben. Het is logisch dat ouders zich dan machteloos of boos kunnen voelen, en dat ze zich dan niet 

gehoord voelen. 

 



 

 

  

  

  

 

 

 

 Belangrijk is dan om toch wederzijds vertrouwen te creëeren. 

 

‘We moeten blijven geloven in elkaar: jeugdhulpverleners in cliënten/ouders en ouders in 

jeugdhulpverleners.’  

 

We geven Cliëntenparticipatie niet op: we vinden het belangrijk dat onze stem gehoord wordt. Daarom 

hebben we de afgelopen jaren sterk ingezet op participatie, en ons zichtbaar gemaakt. Zo kunnen cliënten 

en ouders zelf aangeven wat er beter kan. 

 

Enkele aandachtspunten die volgens ons enige aandacht vragen zijn te weten: 

Waar zetten we op in? De overgang naar volwassenheid (18-/18+) kan voor kwetsbare en 

minder zelfredzame jongeren bijzonder lastig zijn, zeker als zij een ondersteunend vangnet missen. Door 

te zorgen voor een warme overdracht met passende zorg en ondersteuning en door domein overstijgend 

te werken, kunnen deze jongeren beter worden geholpen.  

De regio Hart van Brabant zet wederom in JIM (Jouw Informele Mentor) om deze jongeren te 

ondersteunen. Het Platform vraagt zich af of dit wel gaat werken voor de kwetsbare jongeren in    

segment 1.  

In 2016 heeft men ook geprobeerd dit op te zetten en het heeft nauwelijks of geen resultaat gehad. De 

problemen die jongeren ondervonden werden nauwelijks opgelost en/of ondersteund. 

Verder wil men met een toekomstplan werken, dat samengesteld wordt met de jongeren en de 

zorgaanbieders. Hierbij zou, volgens ons, ook een rol kunnen worden weggelegd bij de ouders, samen 

met elkaar in dialoog gaan wat de beste stappen zijn voor de cliënt. 

Verder wat het punt normalisering betreft, zien we, als Platform, grote problemen voor de kwetsbare 

jongeren en de ouders. Wat betreft het onderwijs, is men zeer vaag of deze punten het maatwerk aan de 

jongeren niet in de weg zal staan. We hopen als Platform, dat men voortdurend denkt aan de kwaliteit en 

het maatwerk van de ondersteuning die de jongere nodig heeft. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

 

Daarom zetten we in op de volgende doelen:  

Voor een effectieve jeugdzorg moet je niet voor, maar samen met jongeren, ouders en naasten 

werken. In elke vorm daarvan zijn jongeren, ouders en naasten partner in de jeugdzorg.  

De definitie van cliëntenparticipatie is: het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij het 

beleidsproces van de gemeente. Een groep cliënten en/of vertegenwoordigers behartigt de 

gemeenschappelijke belangen. Clientenparticipatie in de jeugdzorg draait om de beïnvloeding van het 

beleid en de uitvoering vanuit zowel het perspectief als de ervaringsdeskundigheid van de cliënt. Beleid 

wordt te vaak nog voor hen, in plaats van met hen bepaald. Beleid wordt beter door inspraak en 

tegenspraak vanuit de groep die het beleid betreft. 

Geef ons de ruimte, aandacht en vertrouwen Praat mét en niet óver ons. Zoek de verbinding met ons 

als Platform en met de cliëntenraden binnen de Regio Hart van Brabant. 

Wij willen, als Platform, best samenwerken, maar ook moet er wel oog zijn voor onze inbreng, 

We willen graag onze verantwoordelijkheden afstemmen, maar zien wel graag, dat jullie echt iets doen 

aan de bevordering van jullie deskundigheid, zodat er een betere afstemming komt tussen zorgafnemers 

en gemeentes. Laat de regie bij de cliënten en ouders, dat zet ons in onze eigen kracht. Het sturen hierop 

als Platform. 

 


