
 
 

 
Onafhankelijk Jeugdplatform 
ten behoeve van de onafhankelijke belangenbehartiging van jongeren en ouders die met 
zorg en passend onderwijs te maken hebben in Amsterdam. 
 
 
In 2014 is op initiatief van de Gemeente Amsterdam het   Platform   ‘Zorg   voor   de  
Jeugd’ opgericht. Dit onafhankelijke Amsterdamse Platform, vormgegeven door ouders en 
jeugdigen,  adviseert de Gemeente Amsterdam (gevraagd en ongevraagd) op een kritische 
en creatieve manier over effectieve zorg voor de jeugd: thuis, in de wijk, op school of in een 
instelling.  
 

Waarom? 
We bestaan om eerlijke en echte invloed te hebben op het denken en doen van zorg 
voor jeugd in de stad. We staan voor participatie die respectvol en resultaatgericht is. 
We zijn een aanjager voor en actieve fan van inspraak. En meteen een kritische 
adviseur voor de gemeente en de wijken. We zijn er voor alle jeugdigen en hun 
ouders die met zorg voor jeugd te maken hebben.  

 
Het Platform onderneemt verschillende activiteiten die leiden tot goede belangenbehartiging,  
of het nu gaat om jeugdzorg, jeugdbescherming, opvoed- of opgroeiondersteuning, 
jeugdreclassering, passend onderwijs, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen of de 
zorg voor (licht)verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Onderdelen van het Platform zijn 
onder andere informatievoorziening aan de doelgroep, onderzoek, monitoring en data-
analyse en informele inspraak- en participatiebijeenkomsten.   
Deze activiteiten tezamen stellen een drietal kerngroepen van ouders en jongeren in staat 
hun stem collectief te laten horen aan de gemeente en hun belangen op een goede manier 
te behartigen. Zij worden hierbij ondersteund door de drie samenwerkende organisaties, 
Cliëntenbelang Amsterdam, Stichting Alexander en OCO.  Daarnaast heeft het Platform een 
formele adviesfunctie binnen de gemeente.  Per 1 januari 2015 is het Platform operationeel. 
 
Wat gebeurt er op de korte termijn? 
Om een vliegende start te maken organiseren wij in de zomer en het najaar brainstorm-
sessies. Daarin gaan wij met jongeren, hun ouders en cliëntondersteuners in gesprek over 
hoe zij willen dat het Platform functioneert, en welke onderwerpen er op de agenda dienen te 
komen. Belangenbehartiging van jongeren en ouders wordt vanaf het begin inhoudelijk  
gestuurd door cliënten zelf. De vorm van inspraak sluit aan bij de capaciteiten en 
participatiebehoefte van de diverse doelgroepen van het Platform.   
 
En verder: 

- gaan wij in gesprek met cliëntenraden van instellingen en andere georganiseerde  
(ouder-)groepen op het gebied van zorg voor jeugd en onderwijs; 

- onderzoeken we de huidige stand van zaken met betrekking tot de 
belangenbehartiging van de verschillende doelgroepen en wordt bekeken hoe het 
Platform hierop aan kan sluiten; 

- monitoren en informeren we jongeren en ouders over de landelijke en regionale 
ontwikkelingen met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg; 

- organiseren wij een aantal buurtconferenties om het platform zo breed mogelijk te 
integreren in wijken;  

- inventariseren wij de huidige vraag- en meldloketten, opdat er per 1 januari 2015 één 
plek is waar jeugd en hun ouders terecht kunnen met hun vragen of problemen.  



 
 

 
 
 
De volgende bijeenkomsten worden deze zomer georganiseerd: 
 

Datum Soort bijeenkomst Onderwerpen 
15 juli 2014 
(19:30-21:30) 

Brainstorm voor 
jongeren, ouders en  
clientondersteuners 

Op welke manier en in welke mate wilt u een rol spelen in de 
collectieve belangenbehartiging van jongeren en ouders in de 
gemeente Amsterdam? 
Over welke onderwerpen moet de belangenbehartiging gaan? 

19 augustus 2014 
(18:00-19:00) 

Bijeenkomst voor 
jongeren en 
jongerenraden 

We bespreken de conceptverordening Jeugd zoals opgesteld 
door de Gemeente Amsterdam. Dit is een soort Jeugdwet, 
maar dan op gemeentelijk niveau. Tot 29 augustus kunnen 
partijen reageren op deze verordening.  Met de input van 
jongeren en ouders wordt een inhoudelijke reactie opgesteld 
voor de gemeente. 

19 augustus 2014 
(20:00-21:00) 

Bijeenkomst voor 
ouders en 
ouderraden 

We bespreken de conceptverordening Jeugd zoals opgesteld 
door de Gemeente Amsterdam. Dit is een soort Jeugdwet, 
maar dan op gemeentelijk niveau. Tot 29 augustus kunnen 
partijen reageren op deze verordening.  Met de input van 
jongeren en ouders wordt een inhoudelijke reactie opgesteld 
voor de gemeente.  

2 september 2014 
(18:00-20:00) 

Brainstorm voor 
jongeren en 
jongerenraden 

Hoe willen jongeren een rol spelen in de collectieve 
belangenbehartiging van jongeren die zorg ontvangen in 
Amsterdam?  
Op welke manier kunnen we jongeren betrekken en 
enthousiast maken voor het Platform? 
Welke onderwerpen zijn belangrijk om in het Platform te 
behandelen? 

2 september 2014 
(19:30-21:30) 

Brainstorm voor 
ouders en 
ouderraden  

Op welke manier en in welke mate wilt u een rol spelen in de 
collectieve belangenbehartiging van jongeren en ouders in de 
gemeente Amsterdam? 
Over welke onderwerpen moet de belangenbehartiging gaan? 

 
Eind augustus volgt een nieuwe agenda, met daarin ook de bijeenkomsten voor het najaar.

   
 
Opgeven voor deze bijeenkomsten, maar ook als u een andere vraag, tip, opmerking of 
wens heeft, kan via jeugdplatform@clientenbelangamsterdam.nl .  
 
Bent u geïnteresseerd?  
Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten middels onze nieuwsbrief, opgeven 
kan via jeugdplatform@clientenbelangamsterdam.nl  . 
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