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Visie cliëntenraad

Veiligheid
Vertrouwen
Verbinding



Afscheid voorzitter 

Na 6 jaar heeft de cliëntenraad een nieuwe voorzitter. We hebben afscheid genomen van 
Tineke Nienoord. Patrick Hartog heeft de voorzittershamer van haar mogen overnemen. 

Tineke heeft de afgelopen jaren veel betekend voor de cliëntenraad. Tineke heeft zich 
ingezet om kinderen beschermd en gehoord te voelen. Dit heeft ze heeft de afgelopen jaren 
met veel passie gedaan. Haar betrokkenheid en gedrevenheid zullen we missen.  



Nieuwe voorzitter van de cliëntenraad

Mijn naam is Patrick Hartog. Sinds eind 2021 mag ik voorzitter zijn van de cliëntenraad. Binnen de 
cliëntenraad heb ik veel baat bij mijn ervaring met een OTS, gezinsvoogd(en) en alle daarbij horende 
trajecten. Mijn ervaring is vooral gestoeld op het onbegrip vanuit mijn zijde voor keuzes die gemaakt 
worden in het belang van het kind vanuit de organisatie. Hier ligt voor mij dan ook vooral de reden om 
eerst als lid en recent als voorzitter binnen de cliëntenraad aan de slag te gaan. Mijn bijdrage vanuit de 
cliëntenraad zal vooral gericht zijn op het toevoegen van waarde(n) binnen de jeugdbescherming. Ik/wij 
hopen dit te kunnen doen door middel van het zoeken naar de samenwerking. Vanuit samenwerking 
kunnen processen in gang gezet worden waarvan wij hopen dat deze een positieve bijdrage leveren in de 
samenwerking tussen ouder, kind en de gecertificeerde instelling (lees Jeugdbescherming Gelderland). 

Op verschillende onderwerpen geven wij, als cliëntenraad, gevraagde en ongevraagde adviezen. De 
adviezen vanuit de cliëntenraad zullen altijd gericht zijn op en gezien vanuit het perspectief als 
ouder/cliënt. Voor de cliëntenraad zijn wij altijd op zoek naar leden. Leden die mee willen denken en 
adviseren vanuit het perspectief van de ouder/cliënt. 



(Nieuwe) leden cliëntenraad

Miranda Teeuwsen Danny Visser Eline Kooi

Hatice Uzun Anouk Povel

Nieuw lid: Desire van Looijengoed

Mijn naam is Desire,  48 jaar en moeder van 3 meiden. Mijn meisjes zijn uit huis geplaatst geweest 
en inmiddels weer thuis. Omdat er tussen cliënten en de jeugdbescherming vaak een andere taal 
gesproken wordt, is dat voor mij een reden geweest om deel te nemen aan de cliëntenraad. Ik hoop 
als een bruggenbouwer mijn aandeel te kunnen leveren.



Inhoudelijke onderwerpen waar de cliëntenraad 
over gesproken heeft waren onder andere:

• Zichtbaarheid cliëntenraad
• Nieuwe folder cliëntenraad
• Opzetten van een nieuw reglement cliëntenraad vanwege de Wet Medezeggenschap 2018 (WMCZ)
• Het verloop van de klachtenafhandeling binnen JbGld en daarbij horende stroomschema
• Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming
• Kwaliteitswaarborging 
• Impact van Corona



Inhoudelijke onderwerpen waar de cliëntenraad 
over gesproken heeft waren onder andere:

• Het verloop van medewerkers bij Jeugdbescherming Gelderland
• Zorgen die vanuit de achterban waren gekomen met betrekking tot de gang van zaken bij een 

jeugdzorginstelling
• Het gebruik van de stem-app
• Cliëntenfeedback
• JIM aanpak
• Zicht op seksuele ontwikkeling
• Dossieropbouw 



Brede ontmoeting

In oktober hebben de mensen van Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Jongerenplatform, 
Managementteam en Raad van Toezicht elkaar ontmoet, in een ‘brede ontmoeting’. Iedereen 
betrokken bij bestuur en medezeggenschap binnen Jeugdbescherming Gelderland, waren daarvoor 
uitgenodigd. Er is in deze bijeenkomst gesproken over de waarden van de organisatie en over 
klachten en klachtbehandeling. 

Het was een inspirerende bijeenkomst waar de leden van de cliëntenraad positief op terugkijken. 
Het brengt alle partijen dichterbij elkaar. De voorbereidingen voor een zelfde ontmoeting in 2022 
zijn al weer in volle gang.     



Naast de vele informele adviezen zijn de volgende 
formele verzoeken tot advies ingediend

1. Advies ten behoeve consultatie toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

2. Instemmingsaanvraag bijstelling klachtenregeling

3. Advies inzake organisatie-brede toepassing van de ARIJ als taxatie-instrument



1. Advies ten behoeve consultatie 
toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De Cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland constateert dat: 
1. De Jeugdbescherming (JB) heeft financiële zorgen. Prettig is dat er meer geld beschikbaar komt, mits 

daarna niet alles hetzelfde blijft. 
2. De JB heeft last van veel verloop. De oplossingsrichtingen zijn volgens ons: a. minder werkdruk 

(meer tijd per cliënt), b. meer mensen beter toerusten voor uitoefening van hun toekomstig beroep 
incl. bijscholing om deskundig, bevoegd en bekwaam te kunnen handelen en c. steun i.v.m. gebrek 
aan waardering vanuit het cliëntsysteem (bij dwang) en stress (bij klachten).

3. De JB heeft last heeft van negatieve publiciteit. Er zijn veel signalen over wat er niet goed gaat. De 
toename van het aantal formele klachten slurpt energie (tijd en geld) en emotie, met helaas vaak 
een mager resultaat. 

4. De JB als keten heeft last van ‘verstopping’. Dit komt o.a. tot uiting in de wachtlijsten.



2. Advies instemmingsaanvraag 
klachtenregeling

De cliëntenraad heeft een instemmingsaanvraag ontvangen om de klachtenregeling op een aantal 
punten te wijzigen. Dit betroffen met name toevoegingen van verduidelijkingen in de huidige 
bestaande procedure. 

Naar aanleiding van dit advies heeft de cliëntenraad de organisatie laten weten te kunnen instemmen 
met de inhoudelijke aanpassingen, maar dat er wel meer tijd en ruimte nodig is om het traject van 
klachtenbehandeling te expliciteren. Zo heeft de cliëntenraad de organisatie het advies gegeven om 
een klachtenladder te plaatsen op hun website om de route van een klacht ook visueel te maken. De 
cliëntenraad vindt de stappen nu niet helder genoeg voor mensen. Ook is nu niet duidelijk waar je 
terecht kan met je ontevredenheid en je nog niet gelijk een klacht wil indienen.   



3. Advies inzake organisatie-brede toepassing 
van de ARIJ 

De cliëntenraad is door de organisatie gevraagd om hun advies uit te brengen over het voorgenomen 
besluit om de ARIJ (oftewel Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming) organisatie 
breed te implementeren. Naar aanleiding van deze adviesaanvraag heeft de cliëntenraad meer 
informatie ingewonnen over dit instrument en de organisatie om meer informatie gevraagd om tot een 
beslissing te kunnen komen. 

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. Om de medewerking van cliënten te stimuleren bij toepassing van ARIJ, heeft 
de cliëntenraad de organisatie voorgesteld om een link naar het ARIJ advies op webpagina van de 
cliëntenraad te plaatsen. 



Deelname aan overleggen bij JbGld

• Van rapporteren naar samen schrijven, praat je mee?

• Deelname sessies m.b.t. Actieplan Feitenonderzoek

• Interview voor artikel De Gelderlander: kinderen ernstig de dupe van 

personeelsproblemen bij Jeugdbescherming Gelderland

• Dialoog sessie over de JIM aanpak

• Sessies over ophalen cliëntenfeedback



JIM aanpak

Binnen de cliëntenraad richt lid Miranda Teeuwsen zich op meer bekendheid over de JIM aanpak. 
Miranda woonde afgelopen jaar geregeld bijeenkomsten bij en is door verschillende media en 
instanties benaderd om meer te vertellen over deze aanpak. 

Miranda is er van overtuigd dat door de JIM aanpak we meer kinderen kunnen helpen ook om thuis te 
blijven wonen, dus kinderen en ouders een hoop verdriet en pijn kunnen besparen. “Door deze 
methode is hulp dichtbij en zijn de lijntjes kort, en kan er sneller naar een oplossing gezocht worden 
voor moeilijke zware momenten in het leven van een kind. Mijn zoon heeft een voogd, was uit huis 
geplaatst. Hij is sinds 2020 weer thuis, met hulp van een JIM in samenwerking met de gezinsvoogd, en 
interventie team.”



JIM aanpak

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), een persoon die een kind zelf kiest, iemand die hij/zij vertrouwd. Een 
persoon die een kind steun geeft in een moeilijke periode. Iemand die onafhankelijk is en geen partij 
kiest alleen de kant van het kind. Deze persoon is makkelijk en snel bereikbaar voor een kind en dat 7 
dagen per week. Het is geen hulpverlening maar een maatje waar een kind zichzelf mag zijn, en tegen 
kan zeggen wat hij/zij wil. Samen kunnen ze bepalen wat er tegen ouders of hulpverlening wordt 
verteld. De JIM mag en kan namens een kind het woord voeren, waardoor een kind sneller gehoord 
word en serieus wordt genomen. Een JIM kan en mag iedereen zijn, zolang een kind de persoon zelf 
maar uit kiest. Een oom, tante, buurman, buurvrouw, desnoods de kassajuffrouw van de supermarkt, 
zolang een kind die persoon maar vertrouwd. 



Vooruitblik op 2022
Focus op een onderwerp, passend bij de interesse van een lid.

Voor volgend jaar is er besloten om meer met portefeuilles te werken zodat leden hier meer de 
verdieping in kunnen zoeken. Portefeuilles die al benoemd zijn:

- Cliëntenfeedback - Gelderse verbeteragenda

- Jim - Landelijke ontwikkelingen 

- Klachtenbehandeling - Contact interne relaties, jongerenplatform en 

- Zicht op seksuele ontwikkeling cliëntondersteuner

- Verbetering inhoudelijke dossiers - Contact pleegzorg

- Zichtbaarheid cliëntenraad - Inspectie/KMI en normenkader

- Contact LOC en medezeggenschapsregeling



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

Desire
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