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Veiligheid
Vertrouwen
Verbinding



Vergaderingen, schakelen van fysiek naar 
digitaal vergaderen

De cliëntenraad komt zo’n een keer per maand bij elkaar. Begin 2020 was dit nog fysiek, maar al gauw 
moesten - vanwege corona - de overleggen van de cliëntenraad digitaal plaatsen vinden. De overgang ging 
vrij soepel en het lukte vrij snel om iedereen online te krijgen. De leden hebben afgelopen jaar 10 keer als 
raad in aanwezigheid met de bestuurder overleg gehad.



Leden van de cliëntenraad stellen zich voor….

“Inmiddels heeft mijn dochter al zeven jaar een ondertoezichtstelling. Van deze zeven jaar 
ondertoezichtstelling heb ik vier jaar geen contact meer met haar. Vele gezinsvoogden en even zovele 
adviezen en plannen van aanpak, hebben wij, mijn dochter en ik, voorbij zien komen. Verbetering van de 
situatie blijft ver weg. De cliëntenraad geeft mij de mogelijkheid om op een andere manier met 
Jeugdbescherming Gelderland in gesprek te zijn over processen, patronen en inzichten die veel cliënten 
ervaren. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, het beste voor het kind! Patrick”

“Als moeder van twee kinderen met een ondertoezichtstelling en als beleidsmedewerker bij een gemeente kan 
ik vanuit meerdere kanten meedenken over de rol van Jeugdbescherming. Ik vind het fijn om samen met 
andere ouders met gelijke ervaringen en met Jeugdbescherming zelf te werken aan verbeteringen. Eline”



Leden van de cliëntenraad stellen zich voor….

“Ik ben Anouk, 49 jaar en moeder van een zoon en pleegouder van een pleegzoon. Onze pleegzoon kreeg al heel jong een UHP en 
OTS. Hij woont al 9 jaar bij ons thuis en is erg gelukkig. Een jeugdbeschermer van JBGLD is zijn voogd en er is een pleegzorgbegeleider 
vanuit de pleegzorginstantie betrokken. De soms ontbrekende afstemming tussen beide instanties en de simpele vraag van mijn kind
om te mogen leven als een gewoon kind waren voor mij redenen om bij de cliëntenraad te gaan.”

“Ik ben Miranda, 48 jaar en moeder van een zoon die nog onder toezicht staat en een uithuisplaatsing heeft gehad. Ik liep zelf tegen 
"dingen" aan van Jeugdbescherming Gelderland die verbeterd kunnen worden. Dat was mijn reden om bij de cliëntenraad te gaan.”



Wet Medezeggenschap Jeugdzorg

Per 1 juli 2020 trad de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten in de zorginstellingen, de Wmcz 2018, in werking. 
Op grond van deze wet moet iedere instelling beschikken over een (nieuwe) medezeggenschapsregeling die 
voldoet aan de eisen van deze wet. Zo dus ook Jeugdbescherming Gelderland. De cliëntenraad had zich hierover al 
in 2019 laten informeren door middel van een presentatie van het LOC. In 2020 werden verdere voorbereidingen 
getroffen en in de vorm van het bespreken en opnieuw vaststellen van de rol en de positie van de cliëntenraad.



Verzoeken tot advies

• Adviesaanvraag ineenvlechting met Jeugd Veilig Verder

De cliëntenraad heeft in haar advies voorwaarden opgenomen over de samenwerking met Jeugd Veilig Verder, 
gericht op de belangen van gezinnen in begeleiding. Later in het jaar is het besluit genomen door 
Jeugdbescherming Amsterdam (waar JVV onderdeel van uitmaakt) dat de in-één-vlechting van JbGld met Jeugd 
Veilig Verder (JVV) in regio Centraal Gelderland en regio Rijk van Nijmegen, voorlopig niet doorgaat.

• Informeel advies cliëntenparticipatie en -feedback

Eind 2019 heeft de cliëntenraad de organisatie gevraagd hoe zij invulling wensen te geven aan de 
cliëntparticipatie en –feedback. In 2020 zijn de leden hierover in gesprek geweest met beleidsmedewerkers van 
JbGld. De cliëntenraad heeft de notitie 'Samen...' voorzien van schriftelijke opmerkingen en vragen om dit thema 
verder door te ontwikkelen.



Verzoeken tot advies

• Adviesaanvraag werving van twee nieuwe leden RvT

De cliëntenraad heeft advies uitgebracht over het profiel van twee leden van de raad van toezicht. Daarna volgde 
een kennismakingsgesprek met de voorgedragen kandidaten. De benoeming is nu rond.

• Adviesaanvraag ARIJ oftewel Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming

De cliëntenraad beschouwt op dit moment ARIJ als een passend hulpmiddel voor het maken van weloverwogen 
en zorgvuldige pedagogische keuzen door de professionals èn om in gesprek te gaan èn te blijven met de cliënt.  
In het uitgebrachte advies heeft de cliëntenraad een aantal randvoorwaarden benoemd waar volgens de leden de 
implementatie van ARIJ in het werkveld aan zou moeten voldoen. 



Verzoeken tot advies

• Adviesaanvraag Begroting 2021

Naar aanleiding hiervan zijn enkel vragen gesteld aan de bestuurder. Voor zover de Cliëntenraad dit kan 
beoordelen lijkt de begroting 2021 in lijn met de hoofdlijnen van het beleid dat de bestuurder met de 
Cliëntenraad heeft gedeeld.



Besproken onderwerpen

• Sluiting locaties Hoenderloogroep. 
De cliëntenraad heeft zich laten informeren over de gevolgen van de sluiting voor de jongeren die daar verblijven: 
Wat zijn ervaringen en wat is hun perspectief? Is er sprake van leegloop? Wat is er geregeld voor jongeren die 
nog niet zijn overgeplaatst? Deze vragen zijn besproken met de bestuurder van JbGld.

• Coronamaatregelen.
De cliëntenraad ontving op verzoek de coronanieuwsbrief van de organisatie. De cliëntenraad wilde weten wat de 
gevolgen van (de verlenging van) de coronamaatregelen voor de cliënten waren. Er werd onder andere stilgestaan 
bij het omgaan met bezoekregelingen op leefgroepen, wanneer was face-tot face contact wel en niet mogelijk 
was en wat de organisatie er aan heeft gedaan om hun leefomgeving coronaproof te maken.



Besproken onderwerpen

• Feitenonderzoek. 
De cliëntenraad vraagt doorlopend aandacht voor het op de juiste wijze 
uitvoeren van feitenonderzoek. Het NJI rapport “Samenwerken aan 
feitenonderzoek“ laat zien dat het veld tot 2021 de tijd krijgt om het 
feitenonderzoek door te ontwikkelen. De cliëntenraad levert hiertoe 
regelmatig input en bevraagt de organisatie wat ermee is gedaan.

• Cliëntenfeedback.  
De organisatie is gestart met het telefonisch ophalen van cliëntfeedback. 
De cliëntenraad wenst betrokken te zijn bij zowel het vormgeven, 
het uitvoeren en het bespreken van de resultaten van acties die uitgezet 
worden.



Besproken onderwerpen

• Gespreksmethodiek Functional Family Parole
De cliëntenraad heeft zich door een gastspreker laten informeren over deze methodiek. Jeugdbescherming West 
en Jeugdbescherming regio Amsterdam hebben inmiddels kennis en ervaring opgedaan met het werken met 
deze methodiek. De leden zijn benieuwd naar de opgedane ervaringen bij JBGld.

• Interview in ‘de week van de medezeggenschap’
De voorzitter, Tineke Nienoord, heeft een bijdrage geleverd  aan een interview in het kader van de week van de 
medezeggenschap. In dit interview vertelt ze waarom ze lid werd en wat haar motiveert. 

https://www.jbgld.nl/de-clientenraad-geeft-kinderen-een-stem/

https://www.jbgld.nl/de-clientenraad-geeft-kinderen-een-stem/


Besproken onderwerpen

• Themabijeenkomst JIM aanpak
Een lid van de cliëntenraad heeft van dichtbij de JIM aanpak meegemaakt en heeft een medewerker gevraagd de 
JIM aanpak in een CR-vergadering te komen toelichten. De leden van de cliëntenraad hebben zo een beter beeld 
gekregen; hoe het eigen, informele netwerk van de cliënt bij de uitvoering van 
jeugdbeschermingsmaatregelen door een JIM een belangrijke plek krijgt.

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is bijvoorbeeld een buur, tante, sportcoach of opa. Een jongere kiest 
zijn eigen JIM. Iemand die hij al kent en vertrouwt of waar hij heen gaat als het thuis even niet lekker loopt. De 
JIM is iemand die goed kan meedenken over wat er aan de hand is en hoe bijvoorbeeld school of hulpverleners de 
jongere (en het gezin) kunnen ondersteunen.



Podcastserie 
https://www.jbgld.nl/over-ons/jeugdbescherming-de-podcast/

Twee leden van de cliëntenraad hebben meegewerkt 
aan de podcastserie van Jeugdbescherming Gelderland 
en hun verhaal gedaan over ‘It takes a village to raise a 
child’. Wat was jouw village? Wat hebben anderen in je 
omgeving voor je betekend? 

Er werd vooral ingezoomd op mensen in de omgeving 
van de kinderen en hun gezin, die hen verder hebben 
gebracht. Het is namelijk niet alleen hulpverlening die 
bijdraagt aan hun (gezins)situatie, maar ook mensen in 
de eigen omgeving.



Deelname overleggen

• In januari heeft een afvaardiging van de cliëntenraad gesproken met het 
Keurmerkinstituut (KMI), ten behoeve van de certificerings-audit. 

• Een maal per jaar is er een gezamenlijke vergadering van de Raad van 
Toezicht en de cliëntenraad. Dit was afgelopen jaar in oktober en hier zijn 
twee leden van cliëntenraad bij aanwezig geweest. 

• Aan het voorzittersoverleg van cliëntenraden heeft in juni een lid van de 
cliëntenraad deelgenomen. Centraal in dit overleg stond  het LOC-rapport 
‘ Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering’. Tijdens 
dit overleg zijn de onderzoeksresultaten getoetst op herkenbaarheid, 
missies en onzorgvuldigheden. Daarnaast zijn vanuit cliëntperspectief 
gezamenlijke aanbevelingen geformuleerd op basis hiervan. 



Nieuwe leden cliëntenraad

In 2019 nam de cliëntenraad afscheid van een aantal ervaren leden en was de werving in 2020 nog in volle gang. 
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiele leden. Als er interesse is in deelname aan de cliëntenraad volgt 
altijd eerst een kennismakingsgesprek met de voorzitter en een lid van de cliëntenraad. Verloopt dit gesprek 
positief, dan wordt de geïnteresseerde uitgenodigd om de komende 3 vergaderingen bij te wonen. Hierna wordt 
verdere voortgang en deelname besloten. Uiteindelijk hebben we door deze werving 3 nieuwe leden welkom 
kunnen heten. Daarmee komt de cliëntenraad in 2020 weer op volle sterkte verder. Met het zicht op het vertrek 
van de huidige voorzitter zal ook in de komende tijd nog aandacht gegeven worden aan de werving van nieuwe 
leden.  



Kom jij ons versterken?
kijk voor het profiel op:

https://www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/clientenraad/

Namens de leden van de Cliëntenraad

Tineke

Patrick

Eline

Anouk

Danny

Hatice

Miranda

http://Hhttps:/www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/clientenraad/
http://Hhttps:/www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/clientenraad/

