Emmeloord, 27-7-2021
Betreft: Reactie van Participatieraad Sociaal Domein op de consultatie versie regiovisie jeugd
Flevoland.
Geachte leden van het College,
De Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Noordoostpolder geeft door middel van deze
brief haar reactie op het document. Hieronder volgen onze opmerkingen/ vragen
Proces
We hebben op 22 juni, tijdens een digitaal overleg, de conceptvisie (Samen en dichtbij) besproken.
Dit overleg werd georganiseerd door de werkgroep Regiovisie Jeugd Flevoland. Aan het overleg
deden verschillende adviesraden mee. Tijdens het overleg konden de verschillende adviesraden
input leveren voor de definitieve versie van de hernieuwde regiovisie jeugd. Tijdens en na het
overleg ontstond er enige onduidelijkheid over de rol van de adviesraden, moet er wel of niet een
formeel advies worden gegeven. De participatieraad N.O.P. maakt de volgende keus:
-we geven een reactie op de consultatieversie van de werkgroep, hierdoor kunnen eventuele
opmerkingen/adviezen worden verwerkt in een definitieve versie
-onze reactie sturen we naar de gem. N.O.P. De gemeente kan het vervolgens doorsturen naar de
regionale werkgroep Regiovisie Jeugd.

Algemene opmerkingen, aanbevelingen en adviezen

* 1. inleiding
In deze visie wordt veel nadruk gelegd op de ambitie 0-uithuisplaatsingen. Aan de ene kant is het
goed om goede ambities te hebben, aan de andere kant kunnen we onze ogen niet sluiten voor de
dagelijkse praktijk. Wij adviseren om ook de “rechten van het kind” een plaats te geven binnen dit
document.
* 2. samen met
Het gesprek met jeugdigen en hun ouders is erg belangrijk. Ervaringsdeskundige jeugdigen kunnen
een waardevolle bijdrage leveren aan de jeugdhulp. We vragen ons af of er ook ervaren pleegouders
als ervaringsdeskundige worden ingezet.
Er wordt gesproken over de geleerde lessen uit de afhandeling van het risicodossier jeugdhulp met
verblijf”. We vragen ons af welke lessen dit zijn.

* 3. Dichtbij door
Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken v.w.b. het bovenregionale expertisenetwerk. Wij vragen
ons af op welke manier wij als gemeente betrokken zijn bij het werk van dit centrum.

* 4. Leren wat werkt
Wij kunnen onvoldoende inschatten hoe het actuele aanbod van de ExPex en de Flevoacademie er
uit ziet. De gegevens op de websites lijken enigszins gedateerd.

Graag ontvangt de participatieraad een reactie op de aandachtspunten waarbij aangegeven wordt in
hoeverre de aanbevelingen/aandachtspunten overgenomen zijn.
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