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Geachte leden Integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht, 
 
Allereerst hartelijk dank voor uw uitgebreid bericht aan de G16 bestuurders jeugd in het kader van de 
regiovisie jeugdhulp. De oproep is om participatie van verschillende stakeholders, waaronder die van 
de doelgroep zelf, bij het hele transformatieproces zorgvuldig te organiseren. Hierbij verwijst u naar 
het model van netwerksturing dat in de regiovisie is opgenomen met als centrale vraag: “Hoe 
organiseer je effectieve participatie die in de praktische uitwerking tot zichtbare resultaten leidt?”. 
 
Samenhang regiovisie en transformatieplan 
Het is goed om te lezen dat wij het eens zijn over het nut en noodzaak van de uitgangspunten die 
horen bij netwerksturing, namelijk meer investeren in de onderlinge dialoog tussen 
samenwerkingspartners (waarbij zorginhoudelijke doelen centraal staan). Het is wel belangrijk 
processen van elkaar te onderscheiden, aangezien de implementatie van de principes uit de 
regiovisie terugkomt in de uitvoering van het regionale transformatieplan.  
 
In de regiovisie jeugdhulp Zuid-Limburg, die bestuurlijk is vastgesteld door de G16 op 15 juli, staat 
uitgelegd hoe wij in onze regio de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere 
partijen vormgeven. De nadruk ligt hierbij op het governance-perspectief. Dit geeft een weergave van 
de huidige manier van samenwerken (op basis van een aantal formele afspraken die voortkomen uit 
de landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap) en het aanwezige ontwikkelpotentieel. Bij dit laatste is 
vooral breed draagvlak voor meer structurele dialoog tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere 
ketenpartners uit het jeugdhulplandschap.  
 
Bij de uitvoering van het transformatieplan staat deze aanpak centraal. Werkgroepen bepalen in de 
eerste fase de zorgbehoefte, inhoudelijke doelstellingen en bijbehorende randvoorwaarden per 
segment. Dit is de basis om een toereikend zorgaanbod te realiseren. Vervolgens wordt in een 
tweede fase de nieuwe verwerving van jeugdhulp richting 1-1-2023 praktisch uitgerold.  
Kortom, de regiovisie gaat over de manier van samenwerken en het transformatieplan beschrijft de 
inhoudelijke aanpak om de jeugdhulp in Zuid-Limburg opnieuw vorm te geven. Hierbij werken we 
volgens de principes zoals in de regiovisie staan beschreven.  
 
Participatie van samenwerkingspartners 
Tijdens de uitvoering van het transformatieplan is input van partners uit het jeugdhulplandschap 
noodzakelijk. Gemeenten staan niet in hun eentje aan de lat voor een zorgvuldige transformatie. Dit 
is een gezamenlijke opgave. Om die reden werken we aan een participatietraject voor stakeholders. 
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Een eerste stap zijn laagdrempelige inspiratiesessies in juli. Hier hebben leden van uw regionale 
Expertgroep Jeugd ook aan deelgenomen, net als vertegenwoordigers van zorgaanbieders, 
verwijzers, welzijnsorganisaties, onderwijs en cliëntenraden. Hiermee halen we eerste ideeën, 
wensen en ervaringen uit het werkveld op. Op latere momenten in het proces geven we hier een 
vervolg aan. Zoals in eerdere communicatie besproken, treedt de Expertgroep Jeugd van de 
Samenwerkende Adviesraden op als regionale gesprekspartner en organiseren zij ook 
terugkoppeling richting lokale adviesraden. 
 
Op deze manier gaan we praktisch en slagvaardig om met het organiseren van inspraak. Het formele 
verzoek waar u in uw brief om vraagt is dan ook wat mij betreft niet nodig. Bestuurders hechten veel 
waarde aan de bijdrage van adviesraden. Om die reden kunt u er op rekenen gedurende het 
participatieproces dat nu vorm krijgt inhoudelijk betrokken te worden bij de verdere uitvoering van het 
transformatieplan. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Bert Jongen, 
Voorzitter bestuurlijk G16-overleg jeugdhulpregio Zuid-Limburg 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport. 
 
 


