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In januari 2016 heeft de Cliëntenraad extern een nieuwe voorzitter gezocht ten einde de 
cliëntenraad verder te professionaliseren en efficiënt te laten werken. In dezelfde maand 
is het definitieve rapport van het klanttevredenheidsonderzoek gepresenteerd. De 
Cliëntenraad heeft zijn aanbevelingen op het rapport van de klanttevredenheid 
uitgebracht (borgen van continuïteit in dienstverlening – dwz voorkomen dat gemeenten 
“hoppen” van de ene instelling naar de andere – en doorontwikkeling van kwaliteit).  
 
In het voorjaar van 2016 bracht de Cliëntenraad advies uit met betrekking tot de 
samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel. Het gaat om de intentie om  
samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel te onderzoeken. 
De Cliëntenraad heeft haar bezorgdheid geuit naar de Raad van Bestuur over het behoud 
van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan cliënten tijdens de 
voorgenomen samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel. Voor de Cliëntenraad is 
er aandacht op welke wijze de continuïteit van zorg gewaarborgd is voor de cliënten van 
beide jeugdbeschermingsorganisaties.  
De Cliëntenraad heeft advies uitgebracht over het voorgenomen besluit om Veilig Thuis 
Regio Zuid over te dragen aan de GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen.  
 
Op verzoek en aanbeveling van de Cliëntenraad heeft de organisatie een intern 
dossieronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gepresenteerd aan de Cliëntenraad die 
vervolgens naar aanleiding van het rapport aanbevelingen heeft opgesteld voor de 
organisatie. Onder meer is aandacht gevraagd voor verslaglegging, betrokkenheid 
ouders/jeugdige(n) bij opstellen plan van aanpak. De stichting heeft de resultaten van 
het onderzoek besproken in de regionale MT’s en in eigen teams met de teamleiders en 
gedragdeskundigen. Naar aanleiding van de terugkoppeling van de organisatie heeft de 
Cliëntenraad opnieuw de aanbevelingen naar de organisatie van het dossieronderzoek op 
een rijtje gezet. 
De Cliëntenraad heeft afspraken gemaakt met de bestuurder over het aanleveren van 
informatie over prestatie-indicatoren op gebieden die voor het meten van cliëntbeleving 
relevant zijn. Deze zijn tot op heden niet aangeleverd.  
 
Cliëntparticipatie: De Cliëntenraad heeft gepleit voor de invoering van een ‘tussen-
evaluatie’, waarbij er mogelijkheden ontstaan om tussentijds het begeleidingsprogramma 
bij te sturen of anders in te richten. Dit is een lastig van de grond te krijgen 
mogelijkheid, de cliënten van jeugdbescherming zij  niet of nauwelijks bereid de 
formuleren in te vullen. De Cliëntenraad zoekt naar de mogelijkheden doe de cliënten 
gemotiveerd kunnen worden om de lijst in te vullen.  
C-toets: voorbereidingen treffen voor de uitvoering cliëntentevredenheidsonderzoek 
samen met Jeugdbescherming Overijjsel. Het onderzoek zou uitgevoerd dienen te 
worden voor de zomer van 2017. 
 
De Cliëntenraad heeft samen met de secretaris van de organisatie het 
cliëntenraadreglement besproken en vastgesteld.   
 
De Cliëntenraad heeft een aantal werkgroepen: 
Cliëntenpanel:  
In 2016 heeft de Cliëntenraad een bijeenkomst van het cliëntenpanel gecontinueerd. 
Helaas was de opkomst minimaal. De wergroep overweegt in de toekomst de achterban 
van de cliëntenraad op een andere manier te benaderen. 
Communicatie: 
De nieuwe folder voor de Cliëntenraad gerealiseerd samen met een medewerker 
communicatie van de organisatie.   
Cliëntondersteuner: In 2015 is er in het verlengde van een advies van de clientenraad 
om een ‘clientvertrouwenspersoon’ te benoemen, een iets aangepaste functie gecreeerd.  



Een cliëntondersteuner is in de organisatie begonnen, ze rapporteert regelmatig aan de 
Cliëntenraad over haar werkzaamheden en koppelt haar bevindingen terug in de 
vergadering van de Cliëntenraad.  
Kwaliteit: De werkgroep kwaliteit is onlangs in het leven geroepen.  
Leden van de Cliëntenraad hebben zich aangemeld voor het project Swing, voor de 
klankbordgroep burgervoogd om hieraan mee te denken.  
Zowel in februari 2016 als in december 2016 heeft er een audit plaatsgevonden door het 
Keurmerkinstituut. Beide keren zijn twee leden van de Cliëntenraad geïnterviewd door 
het Keurmerk instituut.  
In 2016 heeft de Clientenraad 11 maal plenair vergaderd. Tevens is in werkgroepverband 
separaat een aantal thema’s voorbereid. De Cliëntenraad telt 15 leden. Twee leden van 
de Cliëntenraad hebben afscheid genomen na zes jaar lidmaatschap. Zij blijven gebonden 
aan de Cliëntenraad als expert-adviseurs tot de fusie. 
 
De Cliëntenraad heeft ook een vergadering met de Raad van Toezicht bijgewoond. 
Cliëntenparticipatie, Continuïteit van de zorg en Bejegening van cliënten, samenwerking 
met JB Overijssel zijn ook in 2017 belangrijke thema’s zijn waarvoor de Cliëntenraad zich 
hard wil maken.  
 
 
 
 


