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De deelnemers hebben vantevoren aangegeven dat zij behoefte hebben aan een toelichting over het 

jeugdbeleid in de gemeenten/ regio. De Regio heeft een presentatie gegeven over de manier waarop 

de gemeenten samenwerken rondom jeugd in de Regionale Samenwerkingsagenda. In deze 

samenwerkingsagenda staan de ambities van de gemeenten voor een raadsperiode. Voor deze 

periode was dat:  De jeugdhulp lichter, sneller, beter en in de directe omgeving van ouders en kinderen 

organiseren. En we hebben besproken wat de gemeenten zelf regelen en welke taken er bij de Regio 

Gooi en Vechtstreek liggen. Regionaal wordt samengewerkt op de inkoop van jeugdhulp en 

jeugdbescherming.  

 

Daarna is gesproken over de ontwikkelingen rondom de jeugdbescherming en de Hervormingsagenda. 

De Regio heeft een presentatie gegeven over de wijze waarop gemeenten, Veilig Thuis, Raad voor de 

Kinderbescherming en de jeugdbescherming samenwerken als het niet goed gaat in gezinnen. Ook is 

er gesproken over wat er niet goed gaat in dit stelsel dat erg onder druk staat van 

arbeidsmarktproblemen en te kampen heeft met wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp. Het 

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming moet daarvoor een oplossing bieden.  

In de Hervormingsagenda hebben het Rijk en de gemeenten afspraken gemaakt om knelpunten in de 

jeugdzorg aan te pakken, zowel financieel als inhoudelijk.  

 

Met al deze informatie hebben de deelnemers besproken wat zij dit jaar zouden willen bereiken in de 

klankbordgroep. Met stip op 1 staat het verbeteren van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ze 

denken dat een ervaringsdeskundige jongere laagdrempeliger is voor jongeren om op af te stappen. 

Dat helpt om problemen eerder bespreekbaar te maken. Maar ook op school richting docenten kan 

een ervaringsdeskundige meerwaarde hebben doordat docenten mogelijk problemen eerder en beter 

kunnen signaleren. Een ervaringsdeskundige werkt ook destigmatiserend. Voorlichting op middelbare 

scholen is ontzettend belangrijk omdat jongeren daar het grootste deel van de dag zijn en er veel 

mogelijkheden zouden kunnen zijn om te signaleren dat het niet goed gaat en laagdrempelig een 

helpende hand te bieden. 


