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Achtergrond  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Movisie, op verzoek van de landelijke werkgroep ‘Cliënt- en 

burgerparticipatie’, die bestaat uit vertegenwoordigers van landelijke cliëntenorganisaties en 

vertegenwoordigers van gemeenten en VWS. Deze werkgroep is opgericht in het kader van de transitie 

agenda Jeugd en tot doel heeft om het cliëntenperspectief bij de transformatie onder de aandacht te 

brengen.  
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1 Inleiding 

Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de nieuwe Jeugdwet vastgelegd. Gemeenten 

hebben daar ideeën over of al goede initiatieven in genomen. Uit het onderzoek Participatie in zicht van 

het Verwey-Jonker Instituut
1
 (uitgevoerd in 2012) bleek dat veel gemeenten moeite hadden om 

jongeren, ouders en kinderen daadwerkelijk te betrekken bij beleidsvorming voor de transitie van de 

Jeugdzorg. Dit onderzoek beoogt enerzijds dat beeld te actualiseren en heeft vooral als doel inzichtelijk 

te krijgen waar gemeenten tegen aan lopen, zodat hier ondersteuning op geboden kan worden.   

 

Voorbereiding 

De vragenlijst voor dit onderzoek is met de landelijke werkgroep ‘Cliënt- en burgerparticipatie’ 

opgesteld. De vragenlijst bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een aantal open vragen. De 

vragenlijst is verspreid onder een selectie van 64 gemeenten in Nederland. De vragenlijst is gericht aan 

beleidsmedewerkers uit de betreffende gemeenten die actief betrokken zijn bij de voorbereidingen van 

de implementatie van de Jeugdwet.  

 

Enquêteperiode 

De enquête is op 7 november 2013 van start gegaan. Beleidsmedewerkers hebben per mail het 

verzoek ontvangen deel te nemen aan de enquête en halverwege november is een herinnering 

verstuurd. Op 30 november 2013 is de enquête gesloten.  

 

Analyse en rapportage 

Na de enquêteperiode zijn de resultaten in de werkgroep Cliënt- en burgerparticipatie’  geanalyseerd. 

De resultaten zijn gepresenteerd en besproken op de landelijke Transitiemanagersdag 9 december 

2013.  

                                                      
1
 Van der Gaag e.a. (2013) Participatie in zicht. Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie 

jeugdzorg. Verwey-Jonker instituut Utrecht.  
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2 Uitkomsten  

In dit hoofdstuk treft u de resultaten aan van het onderzoek onder gemeenten naar cliëntenparticipatie 

bij het beleid van de nieuwe Jeugdwet. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de  

succesfactoren en randvoorwaarden bij het organiseren van betrokkenheid bij het nieuwe jeugdbeleid. 

Er is gekozen om hiervoor een korte, grotendeels open vragenlijst onder een select aantal gemeenten 

uit te zetten. Het is niet de insteek geweest van dit onderzoek om een representatief beeld te verkrijgen 

van aantallen en percentages van gemeenten die wel of niet aandacht besteden aan 

cliëntenparticipatie. In dit licht zullen de antwoorden van de gemeenten besproken worden. In deze 

notitie staan de uitkomsten van het onderzoek beschreven en worden enkele aanbevelingen voor 

beleid gedaan. 

2.1 Respons 

Movisie heeft 147 beleidsmedewerkers vanuit 64 gemeente uitgenodigd deel te nemen aan de enquête 

en hen gevraagd daarover onderling zodanig af te stemmen opdat slechts één vragenlijst per 

gemeente zou worden ingevuld. In totaal hebben 23 beleidsmedewerkers de vragenlijst ingevuld, dit is 

een respons van 36%. De antwoorden zijn ingevuld vanuit het perspectief van 18 gemeenten en 3 

regionale samenwerkingsverbanden rondom de transitie van de Jeugdzorg.  

2.2 Resultaten  

Hieronder worden de antwoorden van de gemeenten op de 10 vragen van de enquête per vraag 

weergeven. De eerste 5 vragen waren meerkeuzevragen die een algemeen beeld geven van de stand 

van zaken. Vanwege het beperkte aantal deelnemers worden de resultaten zowel in percentages als in 

concrete aantallen weergeven. Het tweede deel van de enquête bestond uit open vragen. De 

antwoorden zijn geanalyseerd in samenwerking met de werkgroep cliëntenorganisaties. In deze 

rapportage worden per vraag de belangrijkste of opvallendste uitkomsten en conclusies weergegeven.  

 

2.2.1 Betrekken gemeenten cliënten bij de nieuwe Jeugdwet?  

Op eerste vraag of gemeenten cliënten betrekken bij de vormgeving van beleid voor de nieuwe 

Jeugdwet geven alle deelnemende gemeenten aan actief in te zetten op cliëntenparticipatie bij het 

nieuwe jeugdbeleid (96%, oftewel 22 deelnemers) of dit nog te gaan doen (4%, oftewel 1 deelnemer).  
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Heeft u jongeren, kinderen en/of hun ouders betrokken bij de vormgeving van het nieuwe jeugdbeleid?  
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Deze uitkomst wijkt sterk af van het landelijke beeld en de resultaten die eerdere onderzoeken 

opleveren. 

 

Uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd begin 2012
2
 bleek dat slechts een beperkt 

aantal gemeenten op dat moment actief vorm gaf aan participatie van jongeren of ouders uit de 

jeugdzorg bij het vormgeven van het nieuwe beleid voor de decentralisatie van de Jeugdzorg. Dit beeld 

werd bevestigd door onderzoek in de eerste helft van 2013, uitgevoerd door studenten van de UU in 

opdracht van JIJ Utrecht, naar betrokkenheid van cliënten bij beleid voor de nieuwe Jeugdwet in de 

provincie Utrecht
3
. Uit dit tweede onderzoek bleek dat met name kleinere gemeenten ervaren niet 

genoeg tijd of middelen beschikbaar  te hebben om de betrokkenheid van cliënten bij beleid te 

realiseren. Zij kiezen er daarom voor om de resultaten en inzichten die grotere buurtgemeenten in 

gesprek met cliënten verkrijgen voor hun eigen beleid over te nemen.  

 

Het hoge percentage in deze enquête komt ook niet overeen met de actuele beleving van 

ondersteuners en cliëntenorganisaties over de aandacht die er landelijk bij gemeenten is voor het 

betrekken van cliënten bij beleidsontwikkelingen. Het belang dat een gemeente hecht aan 

cliëntenparticipatie kan doorslaggevend zijn geweest voor de keuze om wel of niet deel te nemen aan 

dit onderzoek. Gemeenten die (nog) niet actief cliënten betrekken bij beleid of het belang hiervan niet 

onderschrijven, hebben er mogelijk voor gekozen om dit onderzoek ook geen prioriteit te geven. Dit is 

een factor om rekening mee te houden bij de interpretatie van de uitkomsten.  

                                                      
2
 Van der Gaag e.a. (2013) Participatie in zicht. Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie 

jeugdzorg. Verwey-Jonker instituut Utrecht. 
3
 Ter Hoor e.a. (2013) Participatie in de transitie. Onderzoek naar cliëntparticipatie in de jeugdzorg tijdens en na 

de transitie. Uitgevoerd door studenten van de Universiteit Utrecht, Bestuurs- en Organisatiewetenschap in 

opdracht van JIJ Utrecht. 
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2.2.2 Hoe organiseren gemeenten betrokkenheid bij de decentralisatie van de Jeugdzorg?  

Aan de gemeenten die cliënten hebben betrokken bij de decentralisatie van de Jeugdzorg is 

vervolgens gevraagd hoe zij deze betrokkenheid hebben georganiseerd.  

 

Van de 22 gemeenten geven 16 gemeenten (73%) aan dat zij zelf gesprekken voeren met de 

verschillende doelgroepen voor het beleid. Ook kiest een groot aantal van de gemeenten ervoor om via 

cliëntenraden en cliëntenplatforms en via de Wmo–raad jongeren, kinderen en ouders te betrekken bij 

beleidsvorming. De Jeugd- of Jongerenraad wordt door het minste aantal gemeenten (32%, oftewel 7 

deelnemers) betrokken. Niet iedere gemeente heeft dan ook een Jeugd- of Jongerenraad.  

 

De antwoorden van de 10 gemeenten die de categorie ‘Anders’ hebben gekozen, laat zien dat 

gemeenten op diverse wijze de betrokkenheid van cliënten vormgeven. De voorbeelden die hier 

gegeven worden variëren van contact met scholen en het verspreiden van informatie via scholen, het 

organiseren van een buddysysteem waarbij elke beleidsmedewerker gekoppeld wordt aan een buddy 

of ervaringsdeskundige met wie hij/zij regelmatig de ontwikkelingen bespreekt of bijvoorbeeld via online 

chatsessies.  

 

Hoe heeft u betrokkenheid bij de decentralisatie van de Jeugdzorg georganiseerd? 
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2.2.3 Welke doelgroepen betrekken gemeenten?  

Gemeenten betrekken een hele diverse doelgroep in het meedenken over nieuw beleid bij de 

Jeugdwet. De doelgroep jongeren uit de Jeugdzorg wordt door de meeste gemeenten (73%) 

betrokken, maar ook jongeren uit de Jeugd GGz en ouders van kinderen die vanuit de Jeugdzorg, GGz 

of AWBZ ondersteuning ontvangen worden door de helft van de gemeenten betrokken. Een belangrijke 

groep die bij de categorie “anders” in beeld komt zijn de pleegouders, die hier door 4 gemeenten 

genoemd worden als groep die ook betrokken wordt bij het meedenken over het nieuwe Jeugdbeleid.  

 

Welke groepen heeft u betrokken bij de beleidsvorming van de Jeugdzorg?  
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2.2.4 Welke kanalen gebruiken gemeenten?  

Gemeenten gebruiken met name de formele kanalen en participatiestructuren om toegang te krijgen tot 

cliënten. Zij zoeken toegang via de zorginstellingen (15x) en via de lokale en regionale cliëntenraden 

(13x). Andere kanalen om toegang te krijgen tot jongeren of gebruikers van opvoedondersteuning, 

zoals scholen, maatschappelijke organisaties of het CJG worden aanzienlijk minder benut. De 

categorie ‘anders’ laat zien dat ook regionale ondersteuningsorganisaties een vaak genoemd kanaal is 

voor de werving van en toegang tot cliënten.  

 

Via welke kanalen heeft u deze doelgroepen bereikt?  
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2.2.5 Hoe heeft u cliëntenparticipatie bij het nieuwe beleid vorm gegeven? 

De antwoorden op de vraag hoe gemeenten cliëntenparticipatie bij het nieuwe beleid hebben 

vormgegeven, laten een enorme diversiteit zien in de wijze waarop participatie bij de vorming van het 

nieuwe jeugdbeleid wordt georganiseerd. Hieronder volgen enkele algemene conclusies  uit de analyse 

van de kwalitatieve antwoorden.  

 

• Participatiemix: formele (cliëntenraden) en informele vormen 

Zoals al eerder geconcludeerd hebben gemeenten grotendeels gebruik gemaakt van de bestaande 

formele participatiestructuren. Zij hebben ouders, jongeren en kinderen betrokken via de cliëntenraden 

van zorginstellingen of hebben de bestaande (regionale) cliëntenraden of Wmo–raad gevraagd om 

advies voor nieuw beleid. Daarnaast zien we dat de meeste gemeenten ook meer informele vormen 

inzetten om input vanuit de doelgroepen te krijgen. Zo organiseren zij bijeenkomsten met 

belangenbehartigers, jongeren of ouders om in een informele setting in gesprek te gaan over hun 

wensen of ideeën voor verbetering van de jeugdhulp. Soms vormt zich vanuit deze ontmoeting een 

formelere structuur, zoals een klankbord of een werkgroep, waar men vervolgens contact mee blijft 

onderhouden voor de duur van het beleidsvormingstraject.  

 

• Vooraf input én conceptplannen bespreken (soms combinatie) 

We zien in de antwoorden dat gemeenten op verschillende momenten in het beleidstraject op 

cliëntenparticipatie inzetten. Een aantal gemeenten kiest er bewust voor om helemaal aan het begin in 

open gesprekken met cliënten input te verzamelen voor nieuw beleid. Andere gemeenten leggen hun 

concept beleidsplannen voor aan cliënten voor een advies op al bestaande plannen. Een aantal 

gemeenten gaat eerst in gesprek en legt de plannen die met input van cliënten zijn ontstaan nogmaals 

voor ter toetsing of men geeft duidelijk aan terug te gaan koppelen aan gesprekspartners hoe hun input 

in beleid is verwerkt.  

 

• Directe gesprek met cliënten – werving via tussenpartijen 

Uit het onderzoek blijkt dat veel gemeenten inzetten op het directe contact en uitwisseling tussen 

beleidsambtenaren en cliënten. Hierbij wordt wel regelmatig gebruik gemaakt van tussenpartijen 

(school, jeugdwerkers, leerplichtambtenaren of ondersteuningsorganisaties) om het contact met 

jongeren te leggen en te begeleiden.  

 

Enkele voorbeelden uit de praktijk: 

 

“Onze leerplichtambtenaar heeft zelf jongeren benaderd en via scholen en instellingen jongeren die 

met jeugdzorg te maken hebben uitgenodigd om -met een begeleider- mee te doen aan een maaltijd in 

het café van het cultuurhuis waar ook de wethouder bij was, met daaraan gekoppeld een gesprek over 

wat zij hem willen meegeven. Daar is een heel open en leerzame avond uit voortgekomen. Daarnaast 

een avond met pleegouders georganiseerd, drie grote informatieavonden voor alle inwoners, waarbij 

we allemaal keukentafels hebben neergezet voor maximaal 8 personen, die onder leiding van 

gastheren/dames een gesprek voerden over de koers. Daarna plenair onder leiding van de 

burgemeester. We hebben cliëntenorganisaties uitgenodigd deel te nemen aan versnellingskamers 

over ons koersdocument.” (medewerker gemeente Haarlemmermeer) 

 

 



 

 11 

“Deze vraag staat in de verleden tijd, terwijl wij vinden dat cliëntenparticipatie een doorlopend proces 

is, op verschillende niveaus. Tot nu toe zijn we in verschillende bijeenkomsten met elkaar in gesprek 

gegaan, waarbij aan de orde kwam wat men goed vindt gaan in de huidige zorg en graag wil behouden 

en waar men juist graag van af wil, anders wil. Binnenkort horen deze gesprekspartners, en anderen uit 

cliëntenraden en jongerenraden terug hoe hun aanbevelingen terug te vinden zijn in ons beleidsplan. 

Daarnaast willen we vervolgafspraken maken over hun betrokkenheid bij het vervolg”. (medewerker 

gemeente Leiden) 

 

“We zetten verschillende vormen van cliëntparticipatie in – via de ‘participatiemix’ – met als doel een 

actieve inbreng van cliënten en hun vertegenwoordigers in beleid en uitvoering; zowel cliënten in de 

wijk als in beschermd/begeleid wonen. We vragen de Participatieraad Wmo om ons in overleg met 

cliëntenraden en andere belanghebbenden te adviseren over de vraag of de samenstelling van de 

Participatieraad Wmo moet worden aangepast. We bevorderen actief dat cliënten/gezinnen die dat 

willen en kunnen, hun eigen dossier beheren en zelf bepalen wat met wie gedeeld kan worden. Er 

kunnen redenen zijn waarom een professional het dossier beheert; dat gebeurt dan alleen met 

medewerking van het gezin. We hebben de ambitie om cliëntenparticipatie in de instellingen te 

bevorderen. Dat komt in ons contracteerbeleid tot uitdrukking. We bevorderen het vertrouwenswerk om 

de positie van de cliënt in de instelling te ondersteunen.” (medewerker gemeente Zaanstad) 

2.2.6 Wat zijn succesfactoren?  

Gemeenten hebben hierboven beschreven hoe zij cliëntenparticipatie bij het nieuwe jeugdbeleid in hun 

gemeente hebben vormgeven. Vervolgens is hen gevraagd aan te geven welke succesfactoren zij zien 

in hun eigen aanpak.  

 

• Echt luisteren 

Echt luisteren en echt belangstelling hebben voor het verhaal van de cliënt wordt door verschillende 

gemeenten als belangrijke succesfactor benoemd. Het directe contact tussen cliënten en ambtenaren, 

de ervaringen en persoonlijke verhalen van cliënten leveren zinvolle informatie op en inzicht in de 

knelpunten die cliënten ervaren. Maar ook vergroten deze gesprekken de deskundigheid van 

beleidsambtenaren en krijgen zij feeling voor de thema’s die van belang zijn voor het beleid. Een van 

de gemeente benoemt de voorbeeldrol die de gemeente heeft, ten aanzien van andere partijen zoals 

zorginstellingen, om op deze manier de ervaring van jongeren en verzorgers centraal te stellen in 

beleidsvorming.  

 

•  Uitwisselen in informele/ kleinschalige setting 

Als belangrijke tweede succesfactor noemen gemeenten de kleine en informele settingen waarin zij de 

uitwisseling tussen cliënten en ambtenaren vormgeven. Dit zorgt voor een laagdrempelige mogelijkheid 

voor cliënten om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Er is ook meer aandacht voor de concrete 

praktijk en vraagstukken waar zorgvragers mee worstelen. Herhaaldelijk wordt door gemeenten 

benoemd dat het van belang is daadwerkelijk iets te doen met de signalen en adviezen die vanuit 

jongeren en ouders gegeven worden; dit betekent het serieus nemen van hun knelpunten en het 

terugkoppelen van wat er mee gedaan wordt in beleid.   
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• Social media en actieve inzet communicatiemiddelen 

Een derde succesfactor die gemeenten noemen, is de inzet van sociale media (chatsessies e.d.) om 

jongeren en ouders te bereiken. Via de inzet van deze communicatiemiddelen worden grote groepen 

bereikt, die ook makkelijk (digitaal) een bijdrage leveren voor beleid. Wel wordt bij een andere vraag 

door een van de gemeenten een duidelijk advies geformuleerd om naast digitale media ook het 

persoonlijke gesprek met cliënten te blijven voeren. “Een site als facebook of iets dergelijks is leuk, 

maar trap niet in de valkuil om alleen internet als medium te kiezen – het gesprek blijft belangrijk.”  

2.2.7 Wat zijn knelpunten? 

• Tijdsinvestering concrete vertaling beleid 

Veel gemeenten geven aan dat het gesprek met jongeren en ouders een vertaling vraagt vanuit beleid 

naar de concrete vragen waar cliënten mee rondlopen. Beleidsvorming is vaak te abstract, het gesprek 

moet gaan over dat wat er in de praktijk gebeurt. Dit ervaren zij als een knelpunt bij cliëntenparticipatie, 

onder andere vanwege de tijdsinvestering die deze vertaling vraagt, vanuit beleid naar de praktijk en 

vice versa.  

 

• Gemeenten vinden het lastig om jongeren te betrekken 

Gemeenten geven aan dat zij moeite hebben met het betrekken van jongeren. Niet alleen zoeken zij 

naar goede vindplaatsen en toegang tot deze doelgroep, ook de vorm waarin zij beleidsparticipatie van 

jongeren organiseren is een knelpunt. Jongeren voelen zich niet aangesproken door de formele 

participatiestructuren, zoals Wmo-raden, fora of jongerenraden. De ambtelijke setting maar ook de 

lengte van beleidstrajecten is lastig voor veel jongeren. Naast de vorm waarin jongeren participeren is 

ook het verkrijgen of vasthouden van betrokkenheid van jongeren een knelpunt dat gemeenten 

noemen. Bij eerdere vragen zagen we dat ouders voor gemeenten relatief makkelijker te betrekken zijn 

in de vorm van platforms of denktanks en dat zij daardoor sneller deelnemen, maar ook hier is de 

langdurige betrokkenheid die het beleidstraject vraagt soms een knelpunt.  

 

•  Combineren van meerdere doelgroepen en  representativiteit voor beleid  

Een ander knelpunt is de diversiteit van de doelgroepen waar gemeenten beleid voor moeten maken. 

Hoe zorgen zij voor een goede afspiegeling van de doelgroepen? Het inrichten van een bijeenkomst 

die recht doet aan alle verschillende belangen van de afzonderlijke doelgroepen is lastig. Daarnaast 

worstelen gemeenten met de vraag wanneer cliëntenparticipatie representatief is. Een gesprek met 

twee à  drie jongeren en ouders geeft nog geen representatief beeld van de behoeften en wensen van 

de gehele doelgroep. Wie praat namens wie? Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de tijd en investering 

die gemeenten kunnen doen, zeker gezien de tijdsdruk van het hele invoeringstraject van de 

decentralisatie.  

 

2.2.8 Wie of wat heeft u nodig voor succesvolle cliëntenparticipatie in uw gemeente? 

In eerder genoemd onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut bleek dat gemeenten onvoldoende tijd 

en geld noemen als belangrijkste knelpunten bij het organiseren van cliëntenparticipatie. In dit 

onderzoek is aan deelnemende gemeenten gevraagd wat zij nodig hebben, tijd en geld buiten 

beschouwing latend. Dit leverde een variatie aan antwoorden op:   
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• Ingangen en sleutelfiguren  

Een van de vraagstukken waar gemeenten mee worstelen is dat zij zoeken naar intermediairs of 

partijen die toegang bieden tot cliënten. De ene gemeente benoemt dit als een behoefte aan 

intermediairs, de andere gemeente heeft het over sleutelfiguren, gegevens of ingangen, 

cliëntvertegenwoordigers of de betrokkenheid van partners die contact hebben met de achterban. 

Andere gemeenten zoeken de toegang tot jeugd ook in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk 

of via scholen.  

 

• Aansprekende figuren (wethouder) met een open houding 

Bij het benoemen van succesfactoren wordt een open houding en betrokkenheid vanuit wethouders en 

ambtenaren herhaaldelijk genoemd. Bij de behoeften blijkt opnieuw dat betrokkenheid binnen de 

gemeente een belangrijk aandachtspunt is bij het organiseren van cliëntenparticipatie. Dit wordt door 

gemeenten benoemd als een open houding, als ‘de echte wil van iedereen’ of als ‘een lage drempel en 

een aansprekende wethouder’. De behoefte aan betrokkenheid en draagvlak bij alle partijen, niet alleen 

bij wethouders en ambtenaren maar ook bij ouders, zorgvragers, instellingen en cliëntenorganisaties 

zien gemeenten als een belangrijke voorwaarden om succesvol aan de slag te gaan met 

cliëntenparticipatie.  

 

• Een goed plan voor cliëntenparticipatie 

“Een goed participatieplan waarin cliënteninspraak optimaal is en wordt teruggekoppeld richting 

beleidsambtenaren” (beleidsambtenaar gemeente). Dit antwoord van een van de deelnemende 

gemeente vat de verschillende behoefte rondom een meer gestructureerde aanpak van 

cliëntenparticipatie goed samen. Gemeenten zoeken hoe zij de formele en meer informele vormen van 

cliëntenparticipatie die zij nu inzetten in een gestructureerde aanpak kunnen verbinden. Aansluitend 

hierop zoeken zij naar structurelere samenwerking, ook op regionaal niveau, met de verschillende 

cliëntenorganisaties en aanbieders.  

 

2.2.9 Welke ambitie heeft u voor de toekomst (na 2015)? 

De vraag welke ambitie gemeenten hebben voor de toekomst is opgenomen om ook gemeenten die 

nog geen cliëntenparticipatie rondom de Jeugdwet organiseren de kans te bieden hun ideeën hierover 

te formuleren. Gevraagd is naar de ambitie en ideeën van de gemeenten, naar de wijze waarop zij in 

de toekomst jongeren, kinderen en ouders willen betrekken bij beleidsvorming, maar ook naar hoe zij 

dit willen doen bij de uitvoering hiervan.  

 

• Platform – cliëntenraad (in de gemeente) 

Veel van de gemeenten geven aan de ambitie te hebben om participatie op een meer formele manier 

te organiseren in de toekomst. Ze geven verschillende vormen aan die ze hierbij op het oog hebben: 

het oprichten van een permanente klankbordgroep, een platform, aanhaken bij de Wmo-raad, een 

aparte adviesraad voor jongeren, jongerenpanel of aansturen op een brede participatieraad. Het 

structureel betrekken van jeugd en ouders in formele zeggenschap structuren is dus een duidelijke 

ambitie. Gemeente kijken hierbij niet alleen naar het gemeentelijke niveau maar ook naar de rol van 

cliëntenraden in instellingen.  
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• Inzetten van creatieve manieren en vormen voor cliëntenparticipatie 

Tegelijkertijd worden er ook verschillende ambities uitgesproken voor het organiseren van participatie 

van jongeren in meer informele setting en op creatieve manieren, vanuit de constatering dat jongeren 

niet in de reguliere structuren te vangen zijn. Blijven zoeken naar het persoonlijke contact en de 

verbinding met de leefwereld van jongeren en ouders. Ook in de ambities wordt zichtbaar dat 

gemeenten ook in de toekomst blijven inzetten op combinaties van formele en meer informele 

structuren om input voor beleid te verkrijgen.  

 

•  Niet alleen medezeggenschap – maar ook zeggenschap van cliënten 

Gemeenten hebben niet alleen ambities op het niveau van gemeentelijk inspraak en 

medezeggenschap in beleid. Zij formuleren ook ambities op het niveau van het directe contact tussen 

cliënten en hulpverleners en op instellingsniveau.  Verschillende gemeenten geven aan dat zij 

zeggenschap van cliënten tot op dossierniveau als voorwaarden zien voor de transformatie van de 

jeugdhulp. Ook geven zij aan door middel van richtlijnen en inkoopvoorwaarden te willen stimuleren dat 

instellingen actief medezeggenschap en feedback op kwaliteit van hulpverlening vanuit cliënten 

stimuleren.   

2.2.10  Welke ondersteuningsbehoefte heeft u?  

Als laatste is aan gemeenten gevraagd welke ondersteuningsbehoefte of andere vragen zij hebben 

t.a.v. cliënt- en burgerparticipatie bij het nieuwe beleid van de Jeugdwet.  

 

• Onderlinge uitwisseling – van elkaar leren 

Verschillende gemeenten geven aan benieuwd te zijn naar hoe andere gemeenten cliëntenparticipatie 

aanpakken. Er is behoefte aan uitwisseling en goede voorbeelden van andere gemeenten om van te 

leren voor de eigen aanpak. Gemeenten geven aan vragen te hebben rondom het organiseren van een 

bredere, integrale aanpak, of een goede representatieve vertegenwoordiging. Maar gemeenten hebben 

ook vragen rondom nieuwe manieren om cliënten te betrekken, zoals social media, zowel op 

gemeentelijk als op het niveau van zorginstellingen.   

 

• Goede voorbeelden – inspiratie en tips& trics 

Het kunnen beschikken over goede voorbeelden en tips en trics ten aanzien van de eerder genoemde 

knelpunten, wordt herhaaldelijk genoemd. Dit sluit aan bij het bovenstaande punt om van andere 

gemeenten en voorbeelden te leren. Uit de antwoorden blijkt een duidelijke informatie behoefte bij 

gemeenten m.b.t. kennis, inspiratie en goede voorbeelden van hoe succesvol cliëntenparticipatie te 

organiseren.  

 

• Behoefte bij andere gemeenten nog niet altijd helder  

Andere gemeenten geven aan dat zij op dit moment nog geen heldere of specifieke 

ondersteuningsbehoefte hebben of dat zij vooral behoefte hebben aan geld en tijd om 

cliëntenparticipatie te organiseren. Een aantal geeft aan ondersteuning te ontvangen vanuit een 

provinciale ondersteuningsorganisatie of behoefte te hebben aan ondersteuning op provinciaal niveau.  
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3 Conclusies en aanbevelingen 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat ook gemeenten die het belang van cliëntenparticipatie 

duidelijk op hun netvlies hebben, nog zoeken naar goede manieren om (structurele) participatie van 

kinderen, jongeren en ouders vorm te geven bij de beleidsvorming rond de nieuwe Jeugdwet.  

 

Veel gemeenten zetten in op de participatiemix; het combineren van input via formele structuren zoals 

Wmo- raden, cliëntenraden van instellingen en ouderplatforms en meer creatieve vormen en input uit 

persoonlijke gesprekken met cliënten. Zij worstelen daarbij met vragen rondom de representativiteit van 

de verschillende doelgroepen en hoe zij (langdurige) betrokkenheid van met name de doelgroep 

jongeren organiseren. Jongeren zijn een lastige doelgroep voor gemeenten als het gaat om 

beleidsparticipatie omdat zij zich niet aangesproken voelen om mee te doen in de bestaande (formele) 

adviesstructuren, die ook nog eens  inzet op langere termijn vragen. Deze structuren sluiten niet aan bij 

de wijze waarop jongeren mee willen denken en praten over beleid. Gemeenten ervaren een duidelijke 

meerwaarde in het persoonlijke contact met cliënten en uit de ervaringen en verhalen die zij vertellen. 

Zij zien daarbij ook de knelpunten in de vertaalslag die zij moeten maken van individuele verhalen naar 

algemeen beleid. De verscheidenheid van de doelgroepen waar zij mee te maken krijgen bij de nieuwe 

Jeugdwet is daarbij een complicerende factor.  

 

Gemeenten hebben behoefte aan uitwisseling met andere gemeenten, goede voorbeelden en tips en 

trics om succesvol de betrokkenheid van kinderen, jongeren en ouders te organiseren. Zij zoeken naar 

een combinatie van formele en creatieve vormen van participatie die aansluiten  bij de behoeften en 

mogelijkheden van de doelgroep. Gemeenten geven aan graag ondersteuning te willen bij het 

organiseren van formele en informele beleidsparticipatie om zo structureel betrokkenheid te realiseren 

bij de beleidsvorming en uitvoering van de nieuwe Jeugdwet.  

 

Enkele aanbevelingen:   

 

• Start vanuit een duidelijke visie 

Een duidelijk startpunt voor succesvolle cliëntenparticipatie is een duidelijke visie op het doel van 

cliëntenparticipatie voor de gemeente. Wat beoogt de gemeente te realiseren? Gaat het om 

beleidsparticipatie of brede belangenbehartiging en aandacht voor het cliëntenperspectief tot in de 

haarvaten van de hulpverlening? Deze visie heeft belangrijke consequenties voor de inrichting van een 

participatieplan en de niveaus waarop de gemeente haar rol pakt in de totstandkoming van 

medezeggenschap en zeggenschap van cliënten.  

 

• Maak een participatieplan 

Voor gemeenten is het van belang om op een structurele manier aan de slag te gaan met 

cliëntenparticipatie. Hiervoor is het maken van een participatieplan zeer zinvol. Beschrijf wanneer je als 

gemeente cliënten wilt betrekken: bij beleidsontwikkeling, evaluatie en/of hoe door regelmatig te 

bevragen hoe zij de geboden hulp ervaren? Bepaal hoe je cliënten wil betrekken en zet verschillende 

vormen van participatie naast elkaar in (participatiemix) in formele en informele setting. Zoek een 

aansprekend persoon (bij voorkeur een wethouder) met een open houding als trekker en reserveer een 

budget.  
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• Zet het cliëntenperspectief centraal in beleid 

Representatief als in iedereen betrekken en mee laten praten, lijkt niet haalbaar bij zo veel 

verschillende doelgroepen. In essentie gaat het erom het perspectief van cliënten mee te nemen in de 

beleidsvorming en de verschillende ervaringen van cliënten een plek te geven in beleid. Gesprekken 

met verschillende cliënten, om de leefwereld en praktijk van cliënten te leren kennen, zijn hiervoor een 

belangrijk middel.  

 

• Benader verschillende doelgroepen apart van elkaar  

Zoals meerdere gemeenten al aangeven is het lastig om verschillende doelgroepen, ouders jongeren 

en kinderen, maar ook cliënten uit de verschillende sectoren van de jeugdzorg in een gezamenlijke 

bijeenkomst goed tot hun recht te laten komen. Het advies is dan ook om de verschillende doelgroepen 

apart te benaderen zodat in de gekozen werkvormen en aanpak de specifieke behoeftes en 

randvoorwaarden voor de specifieke doelgroepen aandacht krijgen.   

 

• Formuleer als gemeente ambities voor het versterken en verbeteren van cliëntenparticipatie op 

instellingsniveau 

Gemeenten richten zich op dit moment sterk op de vormgeving van cliëntenparticipatie op gemeentelijk 

niveau. Een enkele gemeente benoemt ook ambities met betrekking tot de selectie van aanbieders en 

met betrekking tot het inkoopproces en ten aanzien van gebruikersevaluaties, kwaliteitsonderzoeken 

en de zeggenschap van cliënten op instellingsniveau. Gemeenten kunnen hier stevige ambities op  

formuleren en een grote rol spelen in het versterken en verbeteren van cliëntenparticipatie op 

instellingsniveau. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan advies over bepaalde vormen van feedback 

vanuit cliënten, cliëntenraden op locaties, aanwijzingen over de zeggenschap van cliënten in 

behandelplannen.  

 

• Het ondersteunen van lokale netwerken van support levert een waardevolle bijdrage voor 

empowerment 

Ondersteuners op gemeentelijk niveau hebben een waardevolle bijdrage in empowerment en 

versterken van het netwerk van cliënten. Lotgenotencontacten en belangenbehartiging zijn daarnaast 

belangrijke functies die een dergelijk supportnetwerk vervult. Gemeenten kunnen door het 

ondersteunen van deze lokale netwerken belangrijke voorwaarden scheppen voor de zelfredzaamheid 

en zeggenschap van cliënten in de jeugdhulp.  
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Bijlage: Vragenlijst enquête 

   Vraag 1 *   

Vul hier uw gegevens in 

  

  

Naam * 
 

Functie * 
 

  

  

  
 

 

 

   Vraag 2 *   

Heeft u jongeren, kinderen en/ of hun ouders betrokken bij de vormgeving van het 

nieuwe Jeugdbeleid? 

  

  

 
Ja   

 

 

 
Nee, maar dit willen wij op korte termijn gaan doen (ga door naar vraag 8)  

 

 

 
Nee (graag horen wij uw toelichting) (ga door naar vraag 8)  

 

 

 

  

  
Graag horen wij uw toelichting waarom u (nog) geen jongeren/en of hun ouders 

betrokken heeft: 

  

  
 

 

   Vraag 3 *   

Hoe heeft u de betrokkenheid van jongeren, kinderen en/of hun ouders bij de 

decentralisatie van de Jeugdzorg georganiseerd? 

  

  

 
Wij voeren zelf gesprekken met de verschillende doelgroepen  

 

 

 
Via cliëntenraden en cliëntenplatforms  

 

 

 
Wij organiseren de belangenbehartiging van deze groepen via de Wmo-

raad  
 

 

 
Wij betrekken de jongeren via de Jeugdraad of Jongerenraad  

 

 

 
Wij betrekken deze doelgroepen via cliëntenraden van zorgorganisaties  

 

 

 
Anders: 

 

 

 

  
 

 



 

Utrecht, 23 april 2014 * Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet 18 

  Vraag 4 *   

Welke groepen heeft u betrokken bij de beleidsvorming van de Jeugdzorg? 

  

  

 
Jongeren uit de Jeugd GGz  

 

 

 
Jongeren uit de Jeugd LVB  

 

 

 
Jongeren uit de Jeugdzorg  

 

 

 
Jongeren breed uit onze gemeente  

 

 

 
Ouders van kinderen met een behandeling in de GGz  

 

 

 
Ouders van kinderen met een een AWBZ- indicatie   

 

 

 
Ouders van kinderen met een Jeugdzorgindicatie  

 

 

 
Ouders breed uit onze gemeente  

 

 

 
Anders: 

 

 

 

  
 

 

 

   Vraag 5 *   

Hoe heeft u deze doelgroepen bereikt? 

  

  

 
Via lokale cliëntenraden en cliëntenplatforms  

 

 

 
Via regionale cliëntenraden en cliëntenplatforms  

 

 

 
Via de Wmo-raad in onze gemeente  

 

 

 
Via zorginstellingen  

 

 

 
Via scholen  

 

 

 
Via het Centra voor Jeugd en Gezin  

 

 

 
Via maatschappelijke organisaties (bijv. sportverenigingen, 

jongerenorganisaties e.d.)  
 

 

 
Via lokale radio en/of lokale kranten  

 

 

 
Via sociale media (facebook, linked-in en/of twitter)   

 

 

 
Anders: 
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   Vraag 6   

Beschrijf hieronder kort de wijze waarop u cliëntenparticipatie bij het nieuwe beleid rond 

de Jeugdwet heeft vormgegeven. Wij horen graag uw aanpak, hiermee kunt u andere 

gemeenten inspireren en ondersteunen. 

 

 

  

  

  
 

 

   Vraag 7   

Welke succesfactoren ziet u bij het organiseren van betrokkenheid van jongeren, 

kinderen en/of hun ouders bij beleidsvorming? 

  

   

   
 

 

   Vraag 8   

Welke knelpunten ervaart u bij het organiseren van betrokkenheid van jongeren, 

kinderen en/of hun ouders bij beleidsvorming? 

  

  

  
 

 

   Vraag 9   

Wat en wie heeft u nodig om in uw gemeente jongeren, kinderen en ouders meer of 

succesvoller te betrekken bij beleidsvorming? (tijd en geld buiten beschouwing latend) 

  

   

   
 

 

   Vraag 10 
 

Welke ideeën en ambitie heeft u voor de toekomst (na 2015) over de wijze waarop u in 

uw gemeente jongeren, kinderen en ouders bij beleid en uitvoering van de Jeugdwet wilt 

betrekken? Geef hieronder uw toelichting 

  

  

  
 

 

   Vraag 11   

Welke ondersteuningsbehoefte en/of andere vragen heeft u t.a.v. cliënt- en 

burgerparticipatie bij beleid rond de Jeugdzorg? 
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