
Ondanks goede bedoelingen van de jeugdwet sluit de jeugdzorg nog 
onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom vindt de regering dat 
er aanpassingen gedaan moeten worden. Onder andere door specialistische 
jeugdzorg1 (boven)regionaal te organiseren. Daarvoor wordt op dit moment een 
wetsvoorstel behandeld. 

Hoe de specialistische jeugdzorg georganiseerd wordt en aan welke eisen de betrokken organisaties moeten 

voldoen, is iets waar de 42 jeugdzorgregio’s over na moeten denken. Dat moeten ze doen met jongeren, ouders, 

cliëntvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de instellingen en gemeenten. Op die manier moeten 

uiteindelijk alle 42 jeugdzorgregio’s tot een zogeheten regiovisie komen.

1 Onder specialistische jeugdhulp verstaan we (zeer) complexe jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

LOC biedt ondersteuning
Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg 

en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen hun 
belangen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden vanuit hun perspectief ook meedenken over 

een regiovisie. LOC ondersteunt cliëntenraden om deze rol te vervullen door:

Samen met de cliëntenraden te bekijken 
hoe jongeren en ouders hun invloed 

kunnen uitoefenen bij het opstellen van 
de regiovisie. 

Samen met cliëntenraden en jeugdzorgorganisaties 
bijeenkomsten te organiseren om te komen tot een 
regiovisie dat aansluit bij wat jongeren, ouders en 

andere betrokkenen nodig hebben. 

Bijdragen aan een regionale 
visie op jeugdzorg

LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. 
We willen dat ieder mens een waardevol leven kan leiden. 
Ook als diegene zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord 
in de visie ‘Waardevolle zorg’. Daarin zeggen we dat zorg zich 
moet richten op dat wat voor mensen waardevol is, op wat zij 
belangrijk vinden. Vanuit die visie versterken en ondersteunen 
we sinds 1978 medezeggenschap in de zorg.

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

Neem contact op met LOC. Met elkaar bekijken we bij welke bestaande 
initiatieven in de jeugdzorgregio je kan aansluiten of wat we kunnen doen 
om iets in gang te zetten. Maar ook bij andere vormen van ondersteuning om 
medezeggenschap te verbeteren helpt LOC graag.

Meer weten? 
Neem contact op met de LOC Vraagbaak via:

En nu?

mail  vraagbaak@loc.nlphone  030 284 32 00

www.loc.nl


