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U bent cliënt bij Jeugdbescherming Gelderland. U verdient de 

beste begeleiding die mogelijk is. Daarbij hoort dat u tevreden 

bent over hoe medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland 

met u omgaan, hoe zij u informeren en hoe zij u helpen vragen 

te beantwoorden en problemen op te lossen. Jeugdbescherming 

Gelderland wil graag weten welke wensen cliënten hebben.

De Cliëntenraad helpt daarbij.
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Wat doet de Cliëntenraad
De Cliëntenraad geeft een stem aan de opvattingen van cliënten van 

Jeugdbescherming Gelderland. Zij draagt uit wat cliënten meemaken en 

wat ze graag anders of beter zouden zien. Op deze manier draagt de 

Cliëntenraad actief bij aan het verbeteren van de begeleiding van ouders 

en kinderen door Jeugdbescherming Gelderland.

De Cliëntenraad kijkt vooral naar Jeugdbescherming Gelderland, maar ook 

naar andere instanties waarmee u te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld de 

gemeente, het wijkteam en de Raad voor de Kinderbescherming. 

Voor u
De Cliëntenraad dient het belang van de groep cliënten als geheel, niet 

het belang van één enkel kind of ouder. Toch wil de Cliëntenraad in contact 

komen met u. Uw ervaringen met uw jeugdbeschermer, of uw mening 

over de begeleiding gaan ons aan het hart. 

Hoe dan?
De Cliëntenraad gebruikt haar website om u inzicht te geven in de 

thema’s die op dat moment besproken worden. U kunt ons vinden via  

www.jbgld.nl/clientenraad.

Ook kunt u via de website contact leggen met de Cliëntenraad. U vindt hier 

een webformulier waar u uw ervaringen en mening op kwijt kunt. Dit wordt 

vertrouwelijk en rechtstreeks aan de Cliëntenraad gestuurd en is een zeer 

waardevolle bijdrage aan een beter contact of betere begeleiding.

Samen staan we sterker: de Cliëntenraad



Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.

 

Jeugdbescherming Gelderland

 T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


