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AANLEIDING 
In het AB platform jeugd van 16 april jl. is de startnotitie voor een effectieve 
transformatiestrategie in de jeugdhulpregio Rijnmond vastgesteld. Dit betekent dat we aan de 
slag gaan met een programmateam, dat de regiovisie uitrolt. In dit procesvoorstel staat hoe we 
het leren en ontwikkelen samen met jongeren en/ of gezinnen gaan oppakken en welke 
concrete acties daarbij horen.  
 
Nieuwe rol programmateam 
In lijn met de aangescherpte opdracht regisseert het programmateam de uitvoering van een 
plan van aanpak voor cliëntparticipatie. Onderdeel hiervan is verspreiding van een praatplaat, 
om een goed gesprek te kunnen voeren over doorontwikkeling van de jeugdhulp. Het 
programmateam informeert vervolgens het AB platform jeugd en het AOJ over de voortgang en 
is de schakel naar de werkgroep inkoop van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond (GR JR) en de zorglandschapstafels (ook bovenregionaal). Die schakel is nodig om 
de link te leggen tussen lokale en regionale inkoop. Het programmateam stemt zelf af met 
maatschappelijke partners over de gezamenlijke acties, die nodig zijn om het plan van aanpak 
te realiseren. Dit in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de GR JR. Dit 
procesvoorstel over cliëntparticipatie is daarmee onderdeel van de regioagenda. 
 
BESLISPUNTEN 
Verzoek is om instemmen met: 

- Uitwerking van de adviezen uit het plan van aanpak voor cliëntparticipatie door JSO (zie 
bijlage). Dat is inclusief de bijbehorende begroting. 

- Inzetten van de praatplaat als instrument om in gesprek te gaan over de regiovisie (zie 
bijlage). 
 

INHOUD 
Ontwikkelopgave 
Een belangrijke bouwsteen in de regiovisie is het leren en ontwikkelen samen met jongeren en/ 
of gezinnen. Hun perspectieven, wensen en ideeën zijn cruciaal om resultaten te kunnen 
boeken in de doorontwikkeing van de jeugdhulp. Het programmateam wil daarom de inspraak 
van jongeren en hun gezinnen laagdrempelig, intensief en frequent organiseren. Dit gebeurt nu 
al bijvoorbeeld in cliëntenraden van de aanbieders en adviescommissies van gemeenten. Wat 
we toevoegen is meer (sub-)regionale samenhang in die initiatieven. Bijvoorbeeld door brede 
participatiebijeenkomsten te gaan organiseren, gericht op doorontwikkeling van de jeugdhulp.  
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Zo ontstaat een doorlopend gesprek op gelijke ooghoogte en een stevige verbinding met het 
transformatieproces in de regio. Jongeren en gezinnen vormen, als het ware, de ring om de 
stuurgroep transformatie. Dit betekent concreet dat we hen in het kader van leren en verbeteren 
betrekken bij: 
 
• analyses van de huidige stand van zaken in de jeugdhulp; 
• het kiezen en uitvoeren van verbetermaatregelen; 
• het meten van voortgang en resultaten; 
• het verspreiden en vasthouden van resultaten. 
 
Om deze ambities mogelijk te maken is door het programmateam (tijdelijk) de hulp ingeroepen 
van  Jeugd Samenleving en Onderwijs (JSO)1. Een organisatie die zich onder andere inzet voor 
het organiseren van participatie in de breedste zin des woords.  
 
ORGANISATIE 
Stuurgroep transformatie 
In lijn met de startnotitie is de stuurgroep transformatie opdrachtgever voor het programmateam 
namens het AB. Omdat de gemeenten de doorontwikkeling van de jeugdhulp willen regisseren, 
heeft het directeurenoverleg hierbij een adviserende en coachende rol. Deze rolverdeling 
garandeert dat er samenhang is tussen lokale en regionale transformatie en het ontlast het AOJ.  
Als er besluitvorming nodig is over noodzakelijke middelen voor activiteiten van het 
programmateam of een transformatievraagstuk vraagt om aanpassing van de regionale 
inkoopstrategie, wordt dit in het AB van de GR JR geagendeerd door de stuurgroep 
transformatie. 
 
De praatplaat en het plan van aanpak zijn (in concept) besproken tijdens de bijeenkomst van de 
Stuurgroep transformatie op 21 april jl. Het advies luidde: 
 

- Bouw voort op bestaande initiatieven rond participatie, zowel lokaal aan gemeentelijke 
zijde als aanbieders zijde (lokaal en regionaal) 

- Vraag op een creatieve manier input voor beleid met een kritische blik   
- Communiceer met ouders en jongeren en deel resultaten/ opbrengsten breed gedeeld 

en op verschillende manieren. 
 
Rol van maatschappelijke partners 
Om aan de slag te kunnen met de ontwikkelopgave is een kerngroep samengesteld. Hier 
nemen twee ambassadeurs vanuit de Stuurgroep Transformatie deel, ervaringsdeskundige 
jongeren (Young010/ ExpEx/ Jongerenraad 18-,18+, JBRR en Howie the Harp), een opvoeder 
en twee beleidsambtenaren. In de kerngroep is onder andere besproken wat deze 
samenwerking oplevert. Voor de jongeren is dit zingeving en ervaringen kunnen ombuigen naar 
inspraak en invloed op ontwikkelingen in jeugdhulp. Voor de bestuurders en de ambtenaren is 
dit een brede blik op wat er zich in de leefwereld van ervaringsdeskundige jongeren en hun 
opvoeders afspeelt.  
Aan JSO is gevraagd om tot november 2021 de huidige kerngroep te ondersteunen bij het 
onderhoud, activering en uitbreiding van dit netwerk. Dit met als doel duurzame samenwerking.  
Dit relatieonderhoud is nodig, als overbrugging tijdens de opbouw en inrichting van het 
programmateam, zodat er geen hiaat ontstaat in de huidige opgebouwde relaties met de 
kerngroep en ook alvast gebouwd kan gaan worden aan de inrichting van een lichte 
organisatiestructuur. Het vormt een opmaat voor het vervolg, waarin het programmateam de 
kerngroep en verdere activiteiten op professionele wijze gaan begeleiden en de 
werkzaamheden van JSO gaan overnemen. 
 
 
 

                                                      

 
1 Vanuit de middelen van de Transformatiesubsidie 2018-2020, deel Uitvoeringsorganisatie 
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Ambtelijke inzet 
Binnen het kader van de opdracht voor het programmateam wordt in de werkagenda voldoende 
ruimte gemaakt voor de activiteiten, die voortkomen uit dit procesvoorstel. Vooralsnog 
coördineert Anja Jongerius dit proces. Voor 2021 worden middelen binnen de begroting van de 
GR JR ingezet voor het plan van aanpak. Het gaat om een bedrag van €33.000. Vanaf 2022 en 
verder kan het programmateam beschikken over een eigen transformatiebudget, dat onderdeel 
is van de begroting van de GR JR. 
 
PLANNING 
De huidige kerngroep heeft als doel dat ervaringsdeskundige jongeren en/of opvoeders, 
jeugdhulpprofessionals, ambtenaren en bestuurders de komende vier jaar gaan samenwerken 
aan duurzame relaties en participatie. De praatplaat is daarbij in te zetten om een goed gesprek 
te voeren over de regiovisie. Het plan van aanpak, dat met de kerngroep is opgesteld door JSO, 
bestaat uit:   
 

- Een concrete werkwijze om het netwerk rondom de kerngroep uit te breiden 
- Het opzetten van een (lichte) organisatiestructuur 
- Het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan 
- Een concreet voorstel voor kennisoverdracht. 

 
De planning wordt toegelicht in dit plan van aanpak (zie bijlage). Het programmateam bewaakt 
hierin de volgorde van projectplanning en besluitvorming. Daarmee is dit procesvoorstel 
onderdeel van de regioagenda. 
 
 
BESLUITVORMINGSPROCES 
De beslispunten worden op 2 juli a.s. voorgelegd aan het AB platform jeugd. Het is de basis 
voor de werkwijze van het programmateam tot en met eind 2022. Zonodig volgt een verlenging 
van de opdracht tot en met 2025. 
  
 
 


