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Geachte Integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht, 

Ik heb uw advies over het organiseren van cliëntparticipatie en het betrekken van adviesraden bij de 
uitvoering van het transformatieplan jeugdhulp 2023 in Zuid-Limburg met belangstelling gelezen. 
Dank u voor de tijd die u heeft genomen om met ons mee te denken.  

U refereert in uw advies aan de regiovisie die wij als jeugdregio Zuid-Limburg op dit moment aan het 
opstellen zijn. Dit doen we omdat in de landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap is opgenomen dat 
elke jeugdregio een dergelijke regiovisie moet ontwikkelen. Het doel van de proces is om de 
regionale samenwerking te versterken. We beginnen in onze regio niet vanaf 0. We gebruiken alle 
bouwstenen die er al liggen en kijken naar de samenwerkingsafspraken die nodig zijn om te 
investeren in regionaal partnerschap. Dat betekent dat we de uitgangspunten van het beleidskader 
jeugd 2019-2022 (waarover u destijds een advies heeft afgegeven) als basis gebruiken en aangeven 
welke uitdagingen we zien bij de governance van de jeugdhulpregio vanaf 2023. 

U legt ook – terecht – de link met het regionale transformatieplan. Het transformatieplan beschrijft het 
praktische proces dat we in 2021 en 2022 doorlopen om de verwerving van jeugdhulp komende 
jaren opnieuw vorm te geven. De meeste contracten met zorgaanbieders lopen namelijk af per 1-1-
2023. Kortom, een moment om in het belang van de jeugdigen kritisch te kijken hoe wij invulling 
geven aan hun zorgbehoefte. 

In uw advies vraagt u om betrokkenheid bij dit proces. Die betrokkenheid wordt vormgegeven door 
de vijf werkgroepen. Zij gaan met deskundigen, aanbieders, cliënten en adviesraden in gesprek. Elke 
werkgroep zal daarbij bekijken op welke manier zij dit organiseren. Een transformatie van het 
zorglandschap kun je alleen realiseren door samen te werken met aanbieders en jeugdigen. Ook de 
verschillende adviesraden spelen hierbij een rol. Zij bezitten namelijk kennis waar wij als regio graag 
gebruik van maken. Deze belanghebbende partijen hebben geen ‘vaste stoel’ in de werkgroepen, 
aangezien die ingevuld worden door mensen die vanuit regiogemeenten betrokken zijn bij de 
uitvoering van het transformatieplan. Betrokkenheid vindt in deze dus plaats via een 
participatietraject dat door de transformatiewerkgroepen wordt uitgevoerd.  

Op dit moment zijn we nog niet zo ver dat we concrete plannen hebben over de aanpak die we met 
de vijf werkgroepen voor ogen hebben op het gebied van cliëntparticipatie. We hebben contact 
gezocht met onder andere het LOC en Burgerkracht Limburg om te bespreken hoe wij in dit proces 
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het perspectief van de jeugdige zo zorgvuldig mogelijk kunnen borgen. Ik neem uw advies ter harte 
en kom op een nader moment bij u terug wanneer het participatietraject door de werkgroepen verder 
is geconcretiseerd. Dit betekent dus geen vaste plek binnen de werkgroepen (aangezien die niet op 
die manier ingericht zijn), maar uw stem zal door hen gehoord worden. Tussentijds ben ik uiteraard 
bereid u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen. 
 
Nogmaals dank voor uw brief en mochten er nog verdere opmerkingen of vragen zijn, dan verneem 
ik dit uiteraard graag. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 

 
Bert Jongen, 
Voorzitter jeugdregio Zuid-Limburg 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport. 
 
 


