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REGIONAAL 

ADVIESPLATFORM JEUGD 

IJSSELLAND 

Bij de start van het Cliëntenplatform Jeugd in 2014 waren meerdere 

(vertegenwoordigers van) cliënten lid. Het huidige platform bestaat 

vooral uit vertegenwoordigers van Adviesraden Sociaal Domein in de 

regio IJsselland. De Adviesraden hebben een formeel adviesrecht aan de 

colleges van Burgemeesters en Wethouders. Dit doen zij voornamelijk in 

de eigen gemeente rond lokale onderwerpen, maar regionaal wanneer 

het gaat om meer specialistische jeugdzorg.  

De gemeenten Dalfsen, Deventer Hardenberg, Kampen, Ommen, Raalte, 

Staphorst, Olst-Wijhe, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle 

hebben het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ingehuurd om 

namens de elf gemeenten in de regio IJsselland de inkoop van 

jeugdzorgtrajecten en -producten aan te besteden en te begeleiden. Het RSJ legt beleid, visie, inkoop en of wijzigingen ter besluitvorming 

voor aan de gezamenlijke gemeenten en ter advisering aan het platform om vanuit cliëntperspectief te adviseren.  

Omdat de naam de lading niet meer dekt, gaat het  Voor meer informatie of contact  



 

 

Cliëntenplatform Jeugd verder onder de naam Regionaal  met het regionale adviesplatform Jeugd IJsselland:  

d.diender@zorgbelang-overijssel.nl 

Adviesplatform Jeugd. Uitgangspunt van haar adviezen blijft het perspectief van jongeren en ouders zodat het beleid beter aansluit 

op wensen en behoeften.  

INSPIRATIE BIJEENKOMST  

RAADPLEGEN VAN  

OUDERS EN JONGEREN 

met Expertisenetwerk Jeugd Overijssel 

Op 8 november vindt een inspiratiebijeenkomst van het 

regionaal Adviesplatform Jeugd IJsselland plaats. Het thema is 

het raadplegen van ouders en jongeren. Als gemeente en of 

adviesraad is het belangrijk om te weten wat ouders en 

jongeren nodig hebben aan hulp en ondersteuning. Door te 

weten wat er leeft kan er beter beleid gemaakt wordt waarbij 

de uitvoering meer aansluit op de wensen en behoeften. 

Maar 

Hoe doe je dat? Incidenteel of ingebed in de werkwijze?  

·Waarom doe je dat?  

·Wat doe je ermee?  

Deze inspiratiebijeenkomst is voor leden van Adviesraden, 

beleidsmedewerkers en de wethouders van de gemeenten in 

de regio IJsselland. Het is ook bestemd voor jongeren en 

ouders die gebruik maken van de jeugdwet en hun stem 

willen laten horen. 

De inspiratiebijeenkomst vindt plaats in Zwolle. Na 

aanmelding wordt de locatie per mail toegezonden.  

Aanmelden kan tot 1 november:  info@zorgbelang-

overijssel.nl  

o.v.v. inspiratiebijeenkomst Jeugd.  

Er is plek voor 50 personen. Doe het snel want vol = vol. 

 

Aan de persoon die alle 

antwoorden weet zijn geen 

vragen gesteld  - Confucius 

- 

        

Expertisenetwerk Jeugd Overijsel 
impulsgelden beschikbaar 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 

2020 8 landsdelen opdracht gegeven voor het opzetten van acht 

expertisenetwerken voor complexe jeugdhulp. Het Expertisenetwerk 

Jeugd Overijssel is één van de 8 bovenregionale netwerken in 

Nederland. Sinds 2021 stelt het Expertisenetwerk geld beschikbaar om 

hiaten in het jeugdzorglandschap op te lossen. Geld dat bedoeld is voor 

goede initiatieven die bijdragen aan een oplossing voor de jeugdigen 

en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. Dit 

budget is voor zorgaanbieders en gemeenten om vanuit samenwerking 

passende hulp te organiseren. Adviesraden Sociaal Domein kunnen 

ondersteunen door gemeenten hierop te attenderen of hen van mooie 

innovatieve oplossingen vanuit cliëntperspectief te voorzien. 

De initiatieven moeten bijdragen aan: Continuïteit van 

zorg bij jeugdigen die 18 jaar worden/zijn 



 

 

Onvoorwaardelijk wonen 

Eetstoornissen 

Complexe scheidingen 

Het komen tot een goede verklarende analyse van het 

ontstaan van de complexe problematiek 

Voor meer informatie zie impulsgelden (link). 

CLIËNTERVARINGS 

ONDERZOEK JEUGD  
(CEO Jeugd) 

Gemeenten voeren elk jaar een cliëntervaringsonderzoek 

uit onder inwoners met jeugdhulp ondersteuning. Dit 

onderzoek bestond uit een vaste set vragen. Sinds 2020 zijn 

gemeenten vrij om vragen op te nemen die meer inzicht 

geven over lokaal gebruik  en ervaringen van jeugdigen en 

hun ouders.  Zo kan de gemeente meer sturen op 

verbeterpunten die voortkomen uit de CEO.  

Belangrijk is wel dat jongeren en ouders zich uitgenodigd 

voelen om deze vragenlijsten in te vullen. Hoe maak je een 

aantrekkelijke vragenlijst die jongeren en ouders 

ongehinderd kunnen invullen? Adviesraden Sociaal Domein 

kunnen advies geven hierover.  

Voor meer informatie en ondersteuning kun je terecht bij 

Zorgbelang Overijssel, info@zorgbelang-overijssel.nl 

 

          

Dromenvangen als raadpleeg 

methode  

Dromenvangen: Laat jongeren, kinderen, ouders dromen over hun 

toekomst. Hoe wordt het leven met een ziekte, achterstand, een 

stoornis, in een financieel kwetsbare positie aangenamer? Hoe kom 

ik meer in mijn kracht, wat heb ik nodig aan ondersteuning?  Wie 

zich wil ontwikkelen moet een doel hebben. Een van de 

belangrijkste stappen om een doel te bepalen is door dromen te 

vangen. Dus concreet te vragen: Wat is je droom? De stip aan de 

horizon. Het perspectief op langere termijn. Het is niet de vraag of 

de droom echt te realiseren is. Het gaat erom dat de droom richting 

geeft. Deze methode is een methode die goed werkt met kinderen 

en jongeren. 

Door dromen te vangen komen verbeterpunten helder naar voren die 

belangrijk zijn in de ondersteuning aan jongeren (en hun ouders). Zo 

kan beleid en beleidsuitvoering worden ontwikkeld of aangescherpt. 

Ook wordt duidelijk wat jongeren hier zelf in kunnen bijdragen. 

Voor meer informatie en ondersteuning neem contact op met 

Zorgbelang Overijssel : 074- 250 01 55 info@zorgbelang-overijssel.nl  

PLEEGOUDERS GEZOCHT 

week van de pleegzorg 

De Week van de pleegzorg 2022 is van 2 tot en met 9 november. Doel 

van deze actieweek is om extra aandacht te vragen voor pleegzorg en 

meer mensen enthousiast te maken om pleegouder te worden. De 

huidige pleegouders worden in het zonnetje gezet en potentiële 

pleegouders worden actief geholpen en ondersteund in hun keuze of 

pleegzorg bij hen past. Initiatiefnemer van deze week is Pleegzorg 

Nederland. 

https://expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl/impulsgelden
https://expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl/impulsgelden


 

 

Pleegouders bieden kinderen een (tijdelijk) thuis, waar ze 

kunnen rekenen op aandacht en een eigen plek. Pleegouders 

vangen deze kinderen op totdat de ouders de zorg weer 

aankunnen. Het gaat om kinderen van alle leeftijden die vaak 

veel hebben meegemaakt.  

Het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders daalde 

afgelopen jaar flink ten opzichte van het jaar daarvoor. Om 

ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven 

zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig.  

Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. In 

principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar 

pleegouder worden, ongeacht sekse of 

gezinssamenstelling.  

De belangrijkste voorwaarde is dat je als pleegouders een 

stabiele en veilige leefsituatie kunt bieden en openstaat voor 

samenwerking. Alles met het doel ieder kind de mogelijkheid 

te bieden zo thuis mogelijk op te groeien. 

Zorgbelang Overijssel Korenbloemstraat 

11, 7552 HH Hengelo 074 – 250 01 55 

  

info@zorgbelang-overijssel.nl 

www.zorgbelang-overijssel.nl 
 Voor meer informatie kijk op de website: 

https://www.pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg 
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