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1
LOC Jeugd ondersteunt medezeggenschap via cliëntenraden en via 
projecten, samen met jongeren en ouders die ervaring hebben met 
jeugdhulp. Ook binnen de jeugdbescherming. LOC Jeugd (hierna LOC) is 
onderdeel van LOC Waardevolle zorg. 

Het organiseren van medezeggenschap binnen de jeugdbescherming is een uitdaging. Er is sprake 
van veel dynamiek. Dit maakt LOC nieuwsgierig naar hoe medezeggenschap en inspraak binnen deze 
sector is geregeld en hoe medezeggenschap bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de 
jeugdbescherming. In de periode december 2019 tot en met maart 2020 spraken de onderzoekers met 
cliëntenraadsleden van gecertificeerde instellingen (GI’s) en van de Raad voor de Kinderbescherming 
(RvdK) over medezeggenschap. Tijdens deze gesprekken ontstond een beeld van de ervaringen van 
cliëntenraden met medezeggenschap binnen de gedwongen hulpverlening. Dit rapport beschrijft dit 
beeld. 

Wij danken cliëntenraadsleden voor het delen van deze ervaringen met ons. Ook danken wij de 
collega’s van LOC Waardevolle zorg, die ons ondersteunden bij administratieve taken, met het 
meedenken en het geven van feedback op dit rapport. Tenslotte bedanken we ook de organisaties voor 
het faciliteren van de gesprekken met de cliëntenraden.

We hopen dat dit rapport cliëntenraden en organisaties inspireert tot het versterken van 
medezeggenschap binnen de jeugdbescherming. Ons doel is dat medezeggenschap in de 
jeugdbescherming vanzelfsprekend is en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Inleiding 

https://www.locjeugd.nl/
https://www.loc.nl/
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2.1 Aanleiding
LOC wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop zeggenschap binnen de gecertificeerde instellingen in 
de praktijk wordt vormgegeven; en op welke wijze de cliënten en cliëntenraden van de gecertificeerde 
instellingen een effectieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het kwaliteitsbeleid in jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid faciliteert het LOC bij het uitvoeren van een plan 
van aanpak waarin gesprekken met cliënten en cliëntenraden centraal staan. 

2.2 Wat is (Mede)zeggenschap? 
Zeggenschap en medezeggenschap staan al sinds de oprichting van LOC in 2008 bij hen bovenaan op de 
agenda. LOC wil vanuit de visie Waardevolle zorg dat mensen die zorg nodig hebben daarover kunnen 
meepraten en meebeslissen. Zonder cliëntbetrokkenheid kan de zorg niet uitgaan van wat voor cliënten 
belangrijk en van waarde is. De zorg schiet dan haar doel voorbij. De cliëntenraad speelt een belangrijke rol 
bij het stimuleren van jeugdbeschermers en gecertificeerde instellingen om jeugdigen en ouders in staat te 
stellen mee te praten en mee te beslissen over de invulling van de zorg. 

Zeggenschap is het recht om mede te beslissen, of ”de bevoegdheid om ergens over te beslissen.” De term 
zeggenschap duidt op macht. Medezeggenschap is het recht op inspraak, of in termen van Van Dale (2015) 
“het recht om mee te beslissen over zaken waar je bij betrokken bent”. De term medezeggenschap gaat over 
invloed uitoefenen. In dit rapport gaat het over medezeggenschap: het recht op inspraak en om invloed uit 
te oefenen. Medezeggenschap is de taak van de cliëntenraad.

2.3 Het kader
Tot 1 juli 2020 is medezeggenschap apart geregeld in de Jeugdwet (2014). Vanaf 1 juli treedt de Wet 
medezeggenschap cliëntenraden zorg (Wmcz 2018) in werking. Deze wet geldt voor jeugdhulpaanbieders 
en gecertificeerde instellingen. Er is een uitzondering: de wet geldt niet voor instellingen die zorg en hulp 
bieden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet geldt dus niet voor Veilig Thuis. Dit 
verkennend onderzoek vond plaats tussen december 2019 en juni 2020, in de periode voorafgaand aan de 
wetswijziging. De praktijk is dan ook getoetst aan de Jeugdwet (2014). 

2.4 Onderzoek
Het doel van het verkennende onderzoek naar medezeggenschap in de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering is om:
 ò zicht te krijgen op medezeggenschap in jeugdbescherming en jeugdreclassering; èn, 
 ò de inbreng van jongeren en ouders bij het kwaliteitsbeleid binnen de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering te stimuleren en ondersteunen.

In de verkenning ‘medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering’ is het beschreven doel 
uitgewerkt in drie vragen. 
De vraagstelling is als volgt:
1. Op welke manier wordt in de praktijk medezeggenschap in de gecertificeerde instellingen 

jeugdbescherming en jeugdreclassering ingevuld? En, wat betekent dit voor het kwaliteitsbeleid?
2. Op welke wijze kunnen en willen cliëntenraden bijdragen aan de verbetering van kwaliteitsbeleid van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de gecertificeerde instellingen?
3. Welke betekenis zouden de opbrengsten van de interviewronde kunnen hebben voor:  

a. het normenkader en het actieplan feitenonderzoek? 

2
Opdracht tot verkenning van (mede)zeggenschap
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b. de gecertificeerde instellingen en hun partners waarmee in de regio wordt samengewerkt?  
c. de cliëntondersteuning binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering?

In dit rapport wordt ingegaan op de eerste twee vragen. In een aparte rapportage wordt de inbreng van 
cliëntenraden op actuele thema’s beschreven. Daarmee wordt een antwoord geformuleerd op de derde vraag. 
Uit het doel en de vraagstelling kan de doelgroep worden afgeleid.

2.5 De doelgroep
De doelgroep bestaat uit alle aanbieders die jeugdbescherming of jeugdreclassering bieden en die 
een cliëntenraad moeten instellen (Jeugdwet 2014, artikel 4.2.4 lid 1). Buiten beschouwing blijven 
pleegzorgaanbieders, die een pleegouderraad moeten instellen, welke dezelfde rechten heeft als een 
cliëntenraad. Nieuwe aanbieders (n=1)1 zijn evenmin bij het onderzoek betrokken. De reden daarvoor is 
dat deze aanbieders op het moment van onderzoek nog niet zijn gecertificeerd. Dertien gecertificeerde 
instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming vormen onze doelgroep. 

2.6 Projectopzet en verantwoording
In deze paragraaf worden de projectorganisatie, de planning en de uitvoering beschreven. Ook vindt 
verantwoording plaats van (de respons) van de deelnemers.

Projectorganisatie
Initiatiefnemer tot dit verkennend onderzoek is LOC Jeugd. 
Het Ministerie Justitie en Veiligheid heeft deze verkenning gefinancierd. Namens dit Ministerie 
heeft afstemming plaatsgevonden met mevrouw. drs. C.C.M. (Carline) Carati van de beleidsdirectie 
Sanctietoepassing en Jeugd. 
De uitvoering van dit verkennend onderzoek ligt in handen van: mevrouw T.L. (Tina) Bakker, Msc en mevrouw 
drs. C.D. (Tineke) Nienoord-Buré. Zij zijn in hun werkzaamheden secretarieel ondersteund door diverse LOC-
medewerkers.

Planning 
De verkenning is uitgevoerd drie fasen:
1. Fase I  

In de eerste fase zijn gesprekken gevoerd met de dertien cliëntenraden van de gecertificeerde 
instellingen en de landelijke cliëntenraad van de Raad voor de kinderbescherming. 

2. Fase II  
In de tweede fase worden de uitkomsten van de interviews gepresenteerd in de Commissie van 
Belanghebbenden van het normenkader en de kerngroep van het actieplan verbetering feitenonderzoek 
om hun standpunten inzake te inventariseren. 

3. Fase III 
Aansluitend zullen in fase III vier regiobijeenkomsten plaatsvinden met de samenwerkingspartners van 
de gecertificeerde instellingen. Onderwerp van gesprek is het normenkader in relatie tot de uitkomsten 
van deze verkenning. 

LOC rapporteert haar bevindingen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

1 n’ betekent ‘het aantal’. In dit geval (n=1) is het aantal ‘1’.
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Uitvoering 
Bij de uitvoering hebben de onderzoekers de ‘koninklijke weg bewandeld’ door eerst de bestuurders van de 
gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming per brief op de hoogte te stellen van 
het verkennend onderzoek onder hun cliëntenraden, met het verzoek om de cliëntenraden tot deelname 
te stimuleren en dit te faciliteren. Tegelijkertijd hebben alle cliëntenraden in november 2019 een brief 
ontvangen met de uitnodiging voor een verkennend gesprek over medezeggenschap en het kwaliteitsbeleid 
met de onderzoekers. Het betreft een semi-gestructureerd gesprek van een uur tot anderhalf uur. Ter 
voorbereiding van het gesprek is aan de voorzitters van de cliëntenraden een leidraad voor het gesprek 
toegestuurd (Bijlage 1). 
De gesprekken met de cliëntenraden zijn te allen tijde gevoerd met de voorzitter, al dan niet vergezeld 
door één of meerdere leden van de cliëntenraad. Dit vond plaats van december 2019 tot en met maart 2020. 
Per cliëntenraad zijn niet alle onderwerpen in gelijke mate aan de orde gekomen tijdens de gesprekken, 
afhankelijk van de prioriteiten die onze gesprekspartners er aan wilden geven binnen de beperkte duur van 
het gesprek. 
Van de gesprekken is een verslag op hoofdlijnen gemaakt. Dit verslag is aan de gesprekspartners 
teruggestuurd met de mogelijkheid om te reageren, om het daarna definitief te kunnen vaststellen. Op één 
verslag na zijn alle verslagen gefiatteerd door de betrokken gesprekspartners. 
De conceptrapportage is teruggekoppeld naar het voorzittersoverleg cliëntenraden. Op 2 juli 2020 hebben 
zij deze getoetst op herkenbaarheid, aanvullingen en fouten en hebben zij gezamenlijke aanbevelingen 
geformuleerd.  Her en der is de tekst, gelardeerd met citaten, schuin gedrukt. De teksten uit de Jeugdwet 
(2014) en de Wmcz (2018) zijn ook schuin gedrukt.

Deelnemers en respons 
Van de vijftien cliëntenraden van de gecertificeerde instellingen die zijn benaderd (hierna GI’s) heeft 
één cliëntenraad (hierna CR) niet meegedaan aan deze verkenning. Deze non-respons is het gevolg van 
het ontbreken van contact. Eind 2019 zijn twee organisaties gefuseerd en de cliëntenraden zijn tot één 
cliëntenraad samengevoegd. Beide cliëntenraden zijn aangeschreven maar hebben als één raad meegewerkt 
aan dit onderzoek. Onder de dertien deelnemers aan deze eerste verkenning van medezeggenschap 
hebben twee landelijk werkende GI’s de CR centraal georganiseerd. Eén GI heeft de cliëntenraad regionaal 
georganiseerd in drie deelraden.

Deelnemer veertien is de Raad voor de Kinderbescherming (hierna de RvdK). De RvdK neemt in deze 
verkenning een aparte positie in. Apart is dat de RvdK geen wettelijke verplichting tot het instellen 
van een cliëntenraad heeft, maar hieraan wel invulling2 geeft. De RvdK heeft in de loop van de jaren 
de omslag gemaakt van twaalf regionale CR-en naar een centrale cliëntenraad. Vanaf begin 2020 
wordt medezeggenschap georganiseerd vanuit een stakeholderpanel3 (zie kader). Een overzicht van de 
deelnemende organisaties is opgenomen in Bijlage 2.

2 Bij huishoudelijk reglement (meest recent) vastgesteld voor een landelijke cliëntenraad in 2018.
3 In dit rapport wordt gesproken over cliëntenraad
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Tot slot
LOC deed verkennend onderzoek naar medezeggenschap in de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering vanuit het perspectief van cliëntenraden. Daartoe is ingezoomd op de organisatie 
van medezeggenschap, de werkwijze van cliëntenraden en hun inhoudelijke bijdragen. Vrijwel 
alle cliëntenraden werkten mee aan een gesprek: de veertien verslagen en het verslag van het 
voorzittersoverleg vormen de basis van dit rapport.

De RvdK vindt de mening van de cliënt (het kind, de ouder, de voogd, pleegouder) 
belangrijk om daarmee de kwaliteit van het raadswerk op beleid en uitvoering 
daarvan te verbeteren.Tot 2020 waren er regionale cliëntenraden en één 
landelijke cliëntenraad.  De komst van de Jeugdwet en een nieuwe indeling 
van de jeugdzorgregio’s leidde tot een zoektocht naar nieuwe vormen van 
medezeggenschap bij de RvdK. 

Om ervaringsdeskundigheid van [ex]cliënten te verbinden met een effectieve adviserende rol 
zijn er met inzet van leden, voorzitter, directie, beleidsmedewerker en secretarieel ondersteuner 
themagerichte werkgroepen ontstaan waarin verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn. 
Dit blijkt de meest effectieve en een in de tijdgeest passende vorm te zijn. Dit stakeholder panel, 
waarin jongeren, ouders, oudergroepen, oud-leden van de cliëntenraad, raadsonderzoekers, AKJ 
medewerkers, vertegenwoordigers van de rechtbank en het OM en een Adviseur Ethiek en Beleid  
participeren, heeft als doel het “raadplegen over beleidsontwikkeling op thema’s die gevoed 
worden door actuele interne- en externe ontwikkelingen en die gaan over de kwaliteit van het 
werk dat de RvdK verricht”.
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In het algemeen stellen de cliëntenraden (hierna ook aangeduid met ‘CR-en’) zich tot doel om vanuit 
cliëntperspectief (vertrouwen, verbinding en veiligheid) bij te dragen aan de kwaliteit van de dienstverlening 
jeugdbescherming en jeugdreclassering (kortweg jb/jr) door de organisatie. De taak van de cliëntenraad en 
de cliëntenraadsleden is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënt4 en diens stem 
laten horen in de organisatie. 

Cliëntenraden geven uitvoering aan hun taak door: 
 ò Het signaleren van verbeterpunten, vaststellen van patronen en kennis delen;
 ò Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de bestuurder van de gecertificeerde instelling; 
 ò Het (meewerken aan het) ontwikkelen van activiteiten, waarin de cliënt centraal staat;
 ò Het meedenken over het beleid van de  organisatie en de uitvoering ervan; 
 ò Het beïnvloeden van het beleid op organisatieniveau en bij uitzondering landelijk beleid. 

De cliëntenraadsleden vertegenwoordigen de belangen van de cliënt, en laten diens stem horen in de 
organisatie. De meeste CR-en zien het als hun primaire doel om het perspectief van het kind bij ieder op het 
netvlies te krijgen. Verschillende cliëntenraadsleden bieden cliëntondersteuning. Het voorzittersoverleg ziet 
het organiseren en vormgeven ervan als behorend tot hun taak. Het bieden van individuele ondersteuning 
door een cliëntenraadslid is een activiteit die los staat van de cliëntenraad. 

In de Jeugdwet staat dat aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering een cliëntenraad moeten 
instellen in iedere instelling, onderdeel of locatie waar meer dan tien mensen werken; een regeling moeten 
maken waarin staat hoeveel leden een cliëntenraad heeft, wie er lid kunnen worden, hoe de leden benoemd 
worden, hoe lang ze in de raad kunnen zitten en welke middelen de cliëntenraad kan gebruiken. In dit 
hoofdstuk is beschreven hoe dit in de praktijk is georganiseerd. 

3.1 Reglement 
Allereerst het reglement. Aan cliëntenraden is gevraagd of er overeenkomsten bestaan tussen cliëntenraad 
en bestuurder, zoals bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement of een samenwerkingsovereenkomst. 
“Een gecertificeerde instelling heeft de plicht om een regeling te maken waarin onder andere staat hoeveel 
leden de cliëntenraad heeft, wie er lid kunnen worden, hoe de leden benoemd worden, hoe lang zij in de 
raad kunnen zitten” (Jeugdwet, artikel 4.2.5, lid 2a en 2b). 

Elf gecertificeerde instellingen hebben een reglement opgesteld waarin dit soort zaken voor de cliëntenraad 
worden geregeld en door beide partijen ondertekend. 

Eén gecertificeerde instelling heeft ook een informatieprotocol waarin de afspraken over de reguliere 
informatievoorziening van de cliëntenraad door de bestuurder zijn vastgelegd. In één situatie heeft het 
twee jaar geduurd voordat over het reglement overeenstemming is bereikt. Eén GI is nog niet zover en 
van één GI is dit gegeven niet bekend. Het reglement voor de landelijke cliëntenraad van de RvdK dateert 
uit 2018. In het huishoudelijk reglement zijn de omgangsregels tussen gecertificeerde instelling en de 
cliëntenraad geregeld. In de praktijk zijn het cliëntenraad reglement en het huishoudelijk reglement vaak 

3
De organisatie van medezeggenschap in cliëntenraden 

4 Volgens de reikwijdte van de Jeugdwet (2014) en de Wmcz (2018) wordt onder de cliënt verstaan: jeugdigen 
 en ouders. Formeel is de jeugdige de (primaire) cliënt. Met ouders en andere leden van het cliëntsysteem 
 kan de jeugd- en gezins-professional ook een professionele relatie aangaan (Kompas in de jeugdhulp en 
 jeugdbescherming, 2018).
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ineen geschoven. Door de komst van de nieuwe wet per 1 juli 2020 zijn cliëntenraden en GI’s genoodzaakt om de 
cliëntenreglementen te herzien. Dit rapport geeft een beeld van de huidige organisatie van medezeggenschap 
en biedt aangrijpingspunten hiervoor.

3.2 De samenstelling van de cliëntenraad (CR)
In het reglementen staat hoeveel leden een cliëntenraad heeft, wie er lid kunnen worden, hoe de leden 
benoemd worden, hoe lang ze in de raad kunnen zitten. Uit de gesprekken met cliëntenraden blijkt dat in de CR 
vooral (oud) cliënten zitten en mensen die ervaring hebben met jeugdbescherming. Daarnaast zijn ook mensen 
lid, die betrokken zijn vanuit de leefwereld van de cliënt, zoals bijvoorbeeld een leraar, een politieagent, een 
pleegouder en een medewerker uit het sociaal domein of een wijkteam. Regelmatig zijn ook maatschappelijk 
betrokken mensen lid geworden van de cliëntenraad, soms deels uit eigen belang (bijv. ondernemer gezinshuis), 
maar meestal vanuit de motivatie om vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van dienstverlening in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Incidenteel is ook een medewerker van de 
organisatie aan de cliëntenraad toegevoegd als lid.

Achtergrond
De achtergrond van de cliëntenraadsleden is heel divers. Het zijn mensen die kennis hebben van bijvoorbeeld de 
((geestelijke) (gezondheids))zorg, ICT, het recht, en/of als (beleids)medewerker bij gemeente of samenwerkende 
instelling bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering betrokken zijn. Incidenteel zijn mensen met veel 
bestuurlijke ervaring extern benoemd als onafhankelijk voorzitter (n=2). In één organisatie zijn vijf CR-leden 
tevens opgeleid tot gecertificeerd ervaringsdeskundige (ExpEx).

Aantal leden
Het reglement van de cliëntenraad5 waarin de medezeggenschap wordt geregeld, schrijft vaak een minimum CR-
omvang voor. Het genoemde aantal is minimaal drie - en maximaal vijftien personen. Wanneer de CR gedurende 
twee jaren niet heeft gefunctioneerd wegens het ontbreken van het in de regeling vastgestelde aantal leden 
dient de gecertificeerde instelling deze voorziening opnieuw te treffen (Jeugdwet, artikel 4.2.5 lid 6).

Begin 2020 geven in totaal 96 cliëntvertegenwoordigers vorm en inhoud aan de medezeggenschap binnen de 
GI’s en de RvdK door actieve deelname in veertien CR-en en één jongerenraad. In de praktijk bestaat de CR uit 
minimaal twee leden en maximaal twaalf leden. Drie CR-en hebben minder dan vijf leden en zijn opnieuw in de 
opbouwfase.

Van de 96 cliëntenraadsleden is ongeveer 20% van de leden nieuw lid (7) of aspirant lid (11). Personen die 
aangeven belangstelling te hebben tot toetreding tot de cliëntenraad krijgen in 5 van de 14 gevallen te maken 
met een proeftijd. Zij worden dan aspirant lid. Voor nieuwe leden (minder dan 1 jaar lid) is tijd nodig om 
ingewerkt te raken in het cliëntenraadswerk. Omwille van de ‘warme’ overdracht van kennis en ervaring aan 
nieuwe leden, blijft een ervaren lid – als ‘linking pin’ – soms langer zitten dan afgesproken. Twee oud-leden 
zitten langer dan de zittingstermijnen bepalen in de raad, met behoud van stemrecht. Steeds vaker komt het 
voor dat oud-leden als adviseurs bij de besluitvorming in de cliëntenraad worden betrokken (zonder stemrecht). 
Ook worden oud-leden regelmatig uitgenodigd om als bemiddelaar of cliëntondersteuner op te treden. Als 
zodanig vormen oud-cliëntenraadsleden rond de cliëntenraad een netwerk van ervaringsdeskundig adviseurs. 
Op één uitzondering na, is de inzet van cliëntenraadsleden om niet.  

5 In de praktijk worden er verschillende terminologieën gebruikt voor de afspraken die de organisatie maakt 
 met de cliëntenraad. Bijvoorbeeld: huishoudelijk reglement, instellingsbesluit of samenwerkingsovereenkomst.
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“De taak van de 
cliëntenraad en de 
cliëntenraadsleden is 
het behartigen van de 
gemeenschappelijke 
belangen van de cliënt  en 
diens stem laten horen in 
de organisatie.”
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Continuïteit 
De continuïteit van de raad is een voortdurend punt van aandacht. De bestuurder bepaalt in overleg met de 
cliëntenraad de lengte van de termijnen. Bijvoorbeeld dat cliëntenraadsleden hooguit twee termijnen van 3 tot 4 jaar 
in de cliëntenraad kunnen zitten. De invulling hiervan is per organisatie verschillend. “Niet alle cliëntenraadsleden 
maken hun termijn vol” en “de termijnen worden tegenwoordig strikter nageleefd.” Voor cliëntenraden is, hetzij om 
op sterkte te komen hetzij om op sterkte te blijven, de werving van cliëntenraadsleden een voortdurend punt van 
aandacht. 

Tot slot
De samenstelling van de cliëntenraad is heel divers qua achtergrond en deskundigheid. De cliëntenraad heeft 
voldoende beschikbare personen, die elkaar aanvullen qua ervaring en deskundigheid, nodig om haar wettelijke taak 
in te vullen. Voor drie CR-en is de continuïteit van de cliëntenraad (het aantal leden, de zittingsduur en een rooster 
van aftreden) een punt van zorg. In die situaties blijkt het lastig om voldoende betrokken CR-leden te krijgen. Daarom 
is uitgebreid stilgestaan bij de werving van CR-leden. 

3.3 De werving en benoeming van cliëntenraadsleden
Het werven van nieuwe leden voor de cliëntenraad is een intensief proces, zo blijkt uit de reacties van de 
geïnterviewden. 
Niet altijd doorlopen de cliëntenraden alle formele stappen in het proces, te weten:
1. De aanmelding; 
2. De nadere kennismaking en toetreding;
3. Het besluit en de installatie.
In principe zijn alle (ex)cliënten en mensen die ervaring hebben met jeugdbescherming welkom in de cliëntenraad.

Aanmelding
Aanmelding van nieuwe leden geschiedt regelmatig n.a.v. een oproep aan nieuwe leden via: 
 ò De websitepagina, via het emailadres of het telefoonnummer van de CR;
 ò Een poster in bijv. de gang of wachtruimte;
 ò Een CR-folder;
 ò De sociale media; 
 ò Een regionale krant;
 ò Een ouderbijeenkomst;
 ò Suggesties van jeugdprofessionals; 
 ò Een activiteit, waarbij de cliëntenraad is betrokken, zoals bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek.

Voor de cliëntenraad melden zich mensen met goede en minder goede ervaringen met de jeugdbescherming 
en jeugdreclassering. Zij hebben de intentie de organisatie te laten leren van lessen uit het verleden. Sommige 
cliëntenraden hebben zoveel aanmeldingen voor het lidmaatschap dat er (tijdelijk) een wachtlijst wordt gehanteerd. 
Het is de verantwoordelijkheid van de cliëntenraad om vast te stellen of kandidaten geschikt zijn of niet.

De kennismaking 
Na aanmelding volgt de kennismaking met de voorzitter en een lid van de cliëntenraad. In een voorgesprek worden de 
wederzijdse verwachtingen afgestemd.  
Bij getoonde interesse vraagt de cliëntenraad aandacht voor aspecten zoals bijvoorbeeld:
 ò Cliëntervaring met jb/jr;
 ò Maatschappelijke betrokkenheid; 
 ò Inzicht in problematiek;
 ò Voldoende emotionele afstand van eigen situatie;
 ò Inzet voor algemeen belang;
 ò Positief doch kritische houding;
 ò Bereidheid om constructief te kunnen samenwerken met de organisatie;
 ò Regionale vertegenwoordiging.

In zo’n voorgesprek wordt het aspirant-lid vaak gevraagd: 
 ò Wat hij/zij zou willen bijdragen vanuit eigen ervaring en/of deskundigheid;
 ò Hoe hij/zij vorm en inhoud zou willen geven aan belangenbehartiging “Kan hij/zij belangen overstijgend denken?”;
 ò Wat hij/zij als persoon wil meenemen. “Belangrijk is dat deelname niet is voor het eigen gewin”. 
 ò Wanneer het kennismakingsgesprek aan beide kanten een goed gevoel oplevert, volgt een gesprek met de 

bestuurder. 
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Het besluit
Voor deelname aan de cliëntenraad worden toetredingscriteria gehanteerd. Deze zijn vaak vastgelegd in het 
reglement of in de notulen van de raad. Voorbeelden zijn: een minimum deskundigheidsniveau (MBO niveau) 
(n=1), deelname aan audits (KMI), het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, en de participatie van 
tenminste twee jongeren in de cliëntenraad waar niet is voorzien in een aparte jongerenraad (n=1). In bijna 
alle gevallen geldt de verplichting tot het aanleveren van een Verklaring van Gedrag (VOG). 

Drie cliëntenraden hanteren een proeftijd van 1 tot 3 maanden. Gedurende de proeftijd woont een aspirant lid 
tenminste één tot maximaal drie keer een cliëntenraadsvergadering bij. Na afloop van de proeftijd geeft het 
aspirant lid aan of hij/zij wel of niet als lid wenst toe te treden tot de raad. Na evaluatie in de cliëntenraad 
wordt door de zittende leden gestemd over de benoeming van het aspirant lid, schriftelijk of in afwezigheid 
van betrokkenen mondeling. Regelmatig komt het voor dat een CR-lid vanwege persoonlijke omstandigheden 
tijdelijk beperkt inzetbaar is. Ook kan de cliëntenraad besluiten tot het opschorten van een lidmaatschap, 
bijvoorbeeld wanneer een lid een klachtenprocedure of een rechtszaak tegen de organisatie heeft 
aangespannen. Op persoonlijke gronden, of bij bezwaar op grond van conflicterende belangen, kan worden 
afgezien van (actieve) deelname aan de cliëntenraad. Meestal is dit een tijdelijke situatie.

3.4 Werkverdeling, taken en verantwoordelijkheden
De werkverdeling in de meeste CR-en ontstaat organisch. Taken en/of verantwoordelijkheden, worden dan 
afhankelijk van de activiteit of thema toebedeeld aan de leden, die hierin geïnteresseerd zijn. In de regel 
geldt dat wie wil, tijd heeft, affiniteit heeft met het onderwerp en ter zake deskundig, het initiatief neemt tot 
een activiteit, zoals bijvoorbeeld het schrijven van het advies.

Voorzitter
Alle cliëntenraden hebben een voorzitter benoemd. In de meeste gevallen gaat het om een pro deo functie 
(n=8), die wordt ingevuld door een ervaringsdeskundig CR-lid (n=5) of een extern deskundige (n=3). Omwille 
van de continuïteit hebben drie CR-en diens vervanging geregeld met een vicevoorzitter of tweede voorzitter. 
In één geval is de voorzitter ook directielid. Dit geval betreft een betaalde functie en een cliëntenraad in 
opbouw.

Ondersteuning door de ambtelijk secretaris
In alle situaties is ter ondersteuning van de CR-vergadering een ambtelijk secretaris6 aanwezig. De ambtelijk 
secretaris wordt door de cliëntenraden vaak gezien als een vertegenwoordiger van de organisatie. Soms 
wordt de ambtelijk secretaris vergezeld door een aparte (roulerende) secretaris (n=4). Beiden hebben 
geen stemrecht. In de meeste situaties (n=10) heeft deze persoon nog andere verantwoordelijkheden in de 
organisatie, bijvoorbeeld de functie van directiesecretaris, beleidsmedewerker (bijv. op de afdeling kwaliteit 
of het cliëntbureau) of cliëntambassadeur. In één geval is de ambtelijk secretaris tevens voorzitter. 

De inzet van de ambtelijk secretaris is hooguit acht uur per week. In die tijd worden door de ambtelijk 
secretaris doorgaans de volgende activiteiten uitgevoerd:
i. Het voorbereiden van de vergadering: organisatorisch en inhoudelijk (agenda, stukken en notulen) i.s.m.  
 de voorzitter;
ii. Overleg om praktische zaken af te stemmen én daartoe contacten onderhouden binnen organisatie én  
 verbindingen leggen in en met de cliëntenraad; 
iii. Het bewaken van continuïteit van de cliëntenraad; 
iv. Het ( in concept) opstellen van notities en adviezen in samenwerking met het verantwoordelijk CR-lid; 
v. Het verzorgen van het jaarverslag van de cliëntenraad.    

In één organisatie moet het beschikbare aantal uren verdeeld worden tussen de cliëntenraad en de 
jongerenraad. Diverse ambtelijk secretarissen geven aan meer tijd te wensen voor inhoudelijke verdieping op 
thema’s.  
In vier situaties heeft de ambtelijk secretaris geen nevenfunctie in de betreffende organisatie. Het voordeel 
is dat de ambtelijk secretaris in opdracht van de CR zich vrijelijk kan bewegen binnen de organisatie. Nadelig 
kan zijn het niet weten welke ontwikkelingen spelen en waar de benodigde informatie kan worden verkregen, 
en of deze daartoe beschikking krijgt. Er zijn verschillende verschijningsvormen van de functie, dus verschilt 
ook de invulling van de activiteiten (i t/m v) die men voor de cliëntenraad doet. Deze activiteiten (de functie) 
wordt gefinancierd uit het reguliere budget van de organisatie.

6 De term ondersteuner roept verwarring op met de term cliëntondersteuner. Daarom wordt in dit rapport  
 gesproken over een ambtelijk secretaris.
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3.5 Belemmeringen 
Het is voor de cliëntenraad lastig om nieuwe leden te werven. 
Een belemmerende factor in deze is de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) staat de directe toegang van de cliëntenraad tot het cliëntenbestand in de weg. Bij sommige CR-en 
bestaat de indruk dat de organisaties de AVG gebruiken om geen gegevens te verstrekken.  

De alternatieve route is dat de cliëntenraad de organisatie vraagt om de jeugdprofessionals op te roepen om 
cliënten voor te dragen voor de cliëntenraad. Het voordragen van aspirant-leden door de organisatie vinden 
(een aantal) CR-en onwenselijk. Zie in het kader. Dit betekent dat de communicatie van de cliëntenraad met 
de cliënten beter kan en moet worden gefaciliteerd.

Dilemma
Geen directe toegang tot het ‘eigen’ cliëntenbestand versus onafhankelijkheid 
Werving via de organisatie wordt door sommigen onwenselijk ervaren. De achterliggende 
gedachte hierbij is dat een voorselectie van cliënten door de organisatie (medewerkers) 
waarschijnlijk is en de vertegenwoordiging van alle cliënten door een groep van “welwillende 
en de organisatie goedgezinde mensen” het onafhankelijk functioneren van de CR in de weg 
kan staan. Andere cliëntenraadsleden vinden dat zij via de weg van samenwerking met de 
organisatie tot hun doel kunnen komen.

Het is de vraag of en in hoeverre de criteria voor toetreding een belemmering zijn. In de praktijk blijkt 
bijvoorbeeld het aantal aspiranten dat geen VOG voor onderhavig doel kan krijgen, verwaarloosbaar. 
Verschillende cliëntenraden vertellen dat ze een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Maar 
hoe verhoudt zo’n verklaring zich tot de taak van de cliëntenraad om verantwoording af te leggen aan 
zijn achterban over het behartigen van de belangen van cliënten? Het vragen om een VOG en/of een 
geheimhoudingsverklaring kan leiden tot uitsluiting. Dit is een dilemma. 

De respondenten geven aan dat andere factoren bij de participatie van (ouders van) cliënten waarschijnlijk 
meer van belang zijn. Als participatie belemmerende factoren zijn genoemd:
1. De aard van de doelgroep  

a. Jongeren in begeleiding zijn meer met andere dingen bezig dan ouderen. Communicatie en  
  bejegening is meer hun ding dan beleidszaken (n=1). 
b. Ervaringsdeskundige CR-leden vallen binnen de doelgroep (n=1): zij hebben niet alleen 
  ervaringsdeskundigheid, maar ook een rugzak die het functioneren in de cliëntenraad in de weg  
  kan zitten.  
c. Veel ex-cliënten wensen – na afloop van de jeugdbescherming (m.n. het gedwongen kader) -  
  helemaal niets meer met de jb/jr te maken te hebben.

2. Praktische belemmeringen in een sector die slecht bekend7 staat, zijn: 
a. Het kortstondig contact bij raadsonderzoek en een steeds kortere durende betrokkenheid van  
  cliënten als gevolg van het verkorten van de maatregelen (landelijk beleid); 
b. De aanwezigheid van een jongerenraad. Als men in de jongerenraad zit, dan zit men niet in de  
  cliëntenraad, en vice versa; 
c. De afstand tot de vergaderlocatie vanuit de sub regio’s. 

Cliëntenraden vertellen over ouders die boos zijn. Die zoeken, omdat ze zich niet gehoord/niet erkend 
voelen, regelmatig de weg naar de cliëntenraad. Bij volharding in het eigen gelijk, het op de persoon spelen, 
het verharden van de toon blijkt regelmatig dat zij andere cliënten in verlegenheid brengen en hen er zo van 
weerhouden om zich (verder) in te zetten voor een cliëntenraad. Dat is een dilemma. 

7 Beeldvorming van de sector: als gevolg van misstanden uit het verleden heeft de jb/jr een stigma gekregen. 
 Hier wordt onder andere gerefereerd aan de bevindingen van de Commissie de Winter (2018).
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Een cliëntenraad moet representatief zijn, met andere woorden: staan voor de “jeugdigen en ouders aan wie 
jeugdhulp wordt verleend of ten aanzien van wie een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering wordt 
uitgevoerd”, hen vertegenwoordigen en “redelijkerwijze in staat kunnen worden geacht hun gemeenschappelijke 
belangen te behartigen” (Jeugdwet, artikel 4.2.5 lid 3).
Door de beschreven belemmeringen lukt het niet elke cliëntenraad en organisatie om hier aan te voldoen.

Tot slot
De taak van de cliëntenraad is bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van     de jb/jr door het behartigen 
van de gemeenschappelijke belangen van jeugdigen en ouders en hun stem te laten horen in de organisatie. 
De samenstelling van cliëntenraden in de GI’s is zeer divers: zowel cliëntvertegenwoordigers, maatschappelijk 
betrokkenen tot vertegenwoordigers van de organisaties. Het betreft hier vrijwilligerswerk. Het feit dat 
vertegenwoordigers van de organisatie in de cliëntenraad zitten, wordt enerzijds als prettig ervaren, maar roept 
anderzijds de vraag op hoe onafhankelijk de cliëntenraad, gezien de belemmeringen, is in haar taakuitvoering. 
Cliëntenraden maken zich zorgen over de continuïteit van de raad. Het werven van nieuwe leden is moeilijk door 
de aard van de doelgroep, door praktische belemmeringen of doordat de organisatie een soort filter vormt tussen 
cliëntenraad en achterban (AVG).
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Er zijn er veel overeenkomsten in de werkwijze van cliëntenraden jb/jr. Elke raad vergadert, heeft of zoekt 
contact met de achterban, heeft contact en werkt samen met de organisatie en met externe partijen. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven hoe dit in de praktijk werkt.

4.1 De vergadering
De cliëntenraad vergadert in principe een keer per maand, afgezien van de vakanties (9 tot 11 keer per jaar). 
Eén CR komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. De vergaderduur is gemiddeld 2 uur. In sommige GI’s bestaat naast 
de cliëntenraad een jongerenraad: zij functioneren los van elkaar. In één situatie delen de jongerenraad en de 
cliëntenraad expliciet hun visie.

De agenda
De agenda volgt meestal één op één de onderwerpen die door de organisatie worden aangeleverd. In twee 
situaties is er sprake van het volgen van een jaaragenda. Incidenteel wordt input geleverd door de leden of 
wordt een onderwerp op verzoek - na overleg met de voorzitter - op de agenda geplaatst. In de regel wordt 
de vergadering voorbereid door de ambtelijk secretaris, meestal in overleg met de voorzitter na overleg 
met het bestuurssecretariaat (of beleidsadviseur). Incidenteel gebeurt dit direct met de bestuurder. In twee 
situaties doet de CR alles zelf of heeft dat lange tijd zelf gedaan! De agenda geeft de vergadering structuur. 
In één situatie kunnen de CR-leden na afloop van vergadering - in een besloten deel van de vergadering- hun 
cliëntervaringen met elkaar delen. De vergadering van de CR verloopt echter niet altijd even methodisch. De 
ervaring leert dat het faseren van de besluitvorming helpt om de vergaderingen voor alle leden overzichtelijk en 
begrijpelijk te houden. Een voorbeeld van een goede praktijk staat in het kader.

De volgende fasen van besluitvorming (per agendapunt) zijn te onderscheiden: 

1. Informeren.  
Het informeren van de CR vraagt aandacht. In de regel is het niveau van de CR-leden qua 
opleiding en ervaring heel divers. Dit stelt eisen aan de heldere taal en begrijpelijkheid en de 
overzichtelijkheid van de stukken, die door de organisatie worden aangeleverd. 

2. Mening vormen. 
In deze fase wisselen de CR-leden hun mening uit, zonder in discussie te treden. Verhelderende 
vragen stellen is wel toegestaan.

3. Besluiten. 
Nadat de argumenten voor en tegen op tafel zijn gekomen volgt de gezamenlijke 
oordeelsvorming, die leidt tot besluitvorming. Formeel nemen alle CR-en besluiten bij (gewone) 
meerderheid van stemmen.  Zowel de argumenten voor- en tegen, als het besluit, worden 
doorgaans in de (besluitenlijst bij de) notulen van de CR-vergadering vastgelegd.

4. Het adviseren. 
Het adviseren van de cliëntenraad aan de organisatie verloopt langs twee lijnen. Formeel wordt 
het besluit van de cliëntenraad op schrift gesteld in reactie op een adviesaanvraag. De notulen 
van de vergadering kunnen gezien worden als (formele) bron van informele en/of ongevraagde 
adviezen ter vernieuwing van het kwaliteitsbeleid.

5. Feedback. 
De laatste fase in het besluitvormingsproces is de fase van feedback. Dan gaat om de motivatie 
en rapportage over (de voortgang) van de uitvoering van het besluit door de bestuurder in een 
reactie op het advies van de cliëntenraad.

4
Werkwijze
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Communicatie onderling 
De communicatie binnen de cliëntenraad verloopt vooral per whatsapp, per email of per telefoon. De 
mogelijkheid om een beroep te doen op de CR-leden is altijd afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden 
(betrokkenheid en beschikbare tijd). Regelmatig zijn leden low-profile aanwezig of tijdelijk niet actief. Wanneer 
de samenstelling van de CR heel divers is en emoties dicht aan de oppervlakte liggen, vraagt effectief 
vergaderen om regelmatige bijsturing door de voorzitter. Het onderhouden van onderling contact vraagt veel 
aandacht. De effectiviteit van de vergadering verschilt niet alleen per cliëntenraad, maar ook per vergadering. 
Dit hangt samen met de gevoeligheid van het geagendeerde onderwerp, de mate van betrokkenheid van de 
leden met dit onderwerp, de behoefte aan verdieping. Cliëntenraadsleden brengen in de raadsvergadering het 
cliëntperspectief in en geven signalen af, die bij de achterban kunnen rekenen op brede herkenning.

4.2 Contact met de achterban
Het contact van de cliëntenraad met de achterban verloopt altijd via de organisatie. Ook de inbreng van de 
cliënten via de website verloopt meestal getrapt. Verzoeken of vragen van cliënten komen via de ambtelijk 
secretaris terecht bij de cliëntenraad. Incidenteel (n=2) worden de berichten automatisch doorgestuurd naar 
de voorzitter, en/of staat diens telefoonnummer op de webpagina van de cliëntenraad (n=1). Dit vormt een 
belemmering (zie hoofdstuk 3.5). Voor het behartigen van de belangen is goed en regelmatig contact met de 
achterban belangrijk. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  van de cliëntenraad en de organisatie. 
De organisatie dient de cliëntenraad te faciliteren bij het contact zoeken met de achterban en dit contact te 
behouden. 

Binnen de organisatie onderneemt de cliëntenraad verschillende activiteiten om in contact te komen met de 
eigen achterban. Zij doen dat bijvoorbeeld door het uitgeven van een cliëntenkrant, het plaatsen van een artikel 
in een huisblad, een ‘make a wish’ kerstboom in de ontvangstruimte, CR posters (met CR-uitspraken) en CR-
folders (voor nieuwe cliënten) in wachtruimte of gangen, een brievenbus van de CR in de wachtruimte en/of een 
vraag over de CR in een exit-vragenlijst. 

In de gesprekken met cliëntenraden vertelt één cliëntenraad actief het contact te onderhouden met de 
achterban. Twee raden geven op de vraag naar de mate van contact met de achterban non-response. Veertien 
CR-en onderhouden regelmatig contact met de achterban, maar zouden daarin veel actiever willen zijn!  

Het contact met de achterban verloopt langs verschillende kanalen, te weten:
1. De informatie op de website; 
2. De sociale media;
3. Achterbanraadpleging, stemm-app, cliëntenpanel of tevredenheidsonderzoek  

(C-toets), waarbij cliënten op onderwerpen worden bevraagd (n=3);
4. De cliënttelefoon, bestemd voor cliënten die contact zoeken met CR-leden voor informatie, bemiddeling of 

ondersteuning (n=2);
5. Ouderbijeenkomsten n.a.v. een actueel thema georganiseerd door de CR om cliëntervaringen op te halen 

(n=4);
6. Informatieavonden om nieuwe ouders wegwijs te maken “in het woud van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering” (n=1);
7. Cliëntentafels, waar de dialoog plaatsvindt tussen ouders, jongeren en hulpverleners (n=1);
8. Cliëntparticipatie. Leden van de raad worden gezien als verbindingsofficier met de achterban. Zij 

onderhouden op verschillende manieren contact met de achterban, vaak op persoonlijke titel.
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Zichtbaarheid
De cliëntenraden geven aan dat zij meer zichtbaar willen zijn, vooral ook voor jongeren. Daar waar één 
cliëntenraad nooit op een eigen telefoonnummer werd gebeld, heeft een andere cliëntenraad daar juist heel 
goede ervaringen mee. 
Gemiddeld heeft een cliëntenraad 3 à 4 contacten per maand via de website. Op het moment dat de cliënt 
op zoek is naar informatie, bijvoorbeeld op een website of sociale media, of zijn mening deelt (op sociale 
media) dan kan de CR in actie komen. De cliëntenraad kan op verschillende manieren reageren op vragen of 
meningen van cliënten, maar doet dit meestal niet op de sociale media8. Voor de jongerenraad ligt dit anders, 
de jongeren zijn daar, op sociale media, juist vindbaar!

Eerste contact
Het eerste contact van de cliënt is met de jeugdbeschermers. Bij het intakegesprek krijgen cliënten dan – 
als het goed is – een folder van de cliëntenraad uitgereikt en/of een formulier om hun belangstelling aan 
te geven voor bijv. een cliëntenpanel, een ouderbijeenkomst, of een informatieavond. De ervaring is dat 
jeugdprofessionals vaak de CR-formulieren vergeten mee te geven.

Belangenbehartiging
In het algemeen geldt dat mailberichten en andere signalen van de achterban beter kunnen worden doorgeleid 
naar de cliëntenraad dan nu gebeurt. De opkomst van ouders en cliënten op ouderavonden is echter zo gering 
dat deze regelmatig worden afgezegd. Over haar activiteiten legt de cliëntenraad verantwoording af tijdens 
bijeenkomsten met cliënten, in verslagen van de raadsvergadering en in een jaarverslag. Contact leggen met 
de achterban is lastig, vooral wanneer de cliëntenraad te maken krijgt met boze ouders. Een deel van de 
achterban benadert de cliëntenraad niet om signalen af te geven maar kiest voor andere kanalen om signalen 
te delen. 

4.3 Contacten cliëntenraad met de organisatie 
Bij het overleg van de cliëntenraad is er altijd iemand van de organisatie aanwezig. De meeste 
cliëntenraadsleden achten dit wenselijk omwille van: de toegang (laagdrempelig) en beter bereikbaar.  
 ò Toegang, laagdrempelig;
 ò Bereikbaarheid, beter: 
 ò Transparantie, meer op de hoogte van wat er speelt. 

Het resultaat is grotere betrokkenheid over en weer. De raadsleden zijn van mening dat het voordeel 
van betrokkenheid groter is dan het mogelijk nadeel van gefilterde informatievoorziening en verlies van 
onafhankelijkheid van de cliëntenraad. 

De contacten
Naast de aanwezigheid van de ambtelijk secretaris (en evt. andere secretariële ondersteuning) zijn in de 
cliëntenraad vergadering aanwezig, met regelmaat:
 ò De bestuurder of raad van bestuur (rvb)9 

Bij de raadsvergadering is de bestuurder (deels); aanwezig bij elke vergadering aanwezig (n=4); zes keer 
per jaar (n=1); vier keer per jaar (n=6). In één situatie komt de bestuurder op uitnodiging. Wanneer de 
bestuurder regulier aansluit bij de CR-vergadering ontwikkelt de cliëntenraad zich van toeschouwer naar 
denktank. Kortere lijnen leiden tot meer wisselwerking.  

 ò De raad van toezicht (rvt) 
In de meeste gevallen (n=8) is een vertegenwoordiging van de raad van toezicht één keer per jaar 
aanwezig bij de vergadering van de cliëntenraad. In drie situaties krijgt de CR óók de gelegenheid om haar 
cliëntervaring te delen op uitnodiging van de rvt. In de andere situaties komt de toezichthouder alleen op 
uitnodiging.

8 Een overkill aan informatie; door het ontbreken van zicht op de juistheid van de informatie en de felle toon van  
 sommige reacties, roept dit medium meer vragen op dan het antwoorden geeft. 
9 Bij een meerhoofdig bestuur betreft de aanwezigheid de verantwoordelijke portefeuille houder of directielid (n=2). 
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 ò Deskundigen 
Deskundigen uit de organisatie worden uitgenodigd om in de CR vergadering agendastukken of 
onderwerpen toe te lichten. Ook blijft de cliëntenraad door het contact met vertegenwoordigers van de 
organisatie op de hoogte van hoe het in de organisatie reilt en zeilt.

Overleg 
Wanneer de cliëntenraad of de organisatie een onderwerp nader wil bespreken, vindt werkoverleg plaats. 
Dan overlegt (een lid van) de cliëntenraad met ter zake deskundige medewerkers over praktische-, 
inhoudelijke- of beleidszaken. Op beleidsniveau betreft het contact medewerkers van de afdelingen 
financiën, personeelszaken en automatisering/ICT, kwaliteit / beleid / innovatie of cliëntbureau, als ook 
een lid van de ondernemingsraad, management team, of de cliëntondersteuner. Het werkoverleg met de 
ondernemingsraad (n=5) is het vaakst genoemd.
Naast werkoverleg vindt bilateraal overleg plaats, bijvoorbeeld tussen de voorzitter en de ambtelijk 
secretaris en/of de bestuurder, meestal telefonisch. De link met de bestuurder is vaak indirect via het 
bestuurssecretariaat. De bestuurder informeert de CR-voorzitter direct per post (adviesaanvragen) en per 
telefoon wanneer de situatie erom vraagt. Doorgaans blijft de inbreng van de cliëntenraad zo beperkt blijft 
tot de top / bovenste laag van de organisatie. 

Participatie 
Elf cliëntenraden geven aan deel te nemen in werkgroepen binnen de organisatie. Zij vaardigen formeel 
een CR-lid af, om als lid van de werkgroep het cliëntperspectief (meer) in te brengen. Genoemd zijn diverse 
organisatie brede werkgroepen, waaraan de CR officieel haar medewerking geeft, zoals bijvoorbeeld de 
werving & selectie (bijv. raad van toezicht) (n=1), organisatie veranderingen (n=1), het veranderen van de 
werkwijze (n=1), deskundigheidsbevordering van personeel (n=1). Een relatief nieuw verschijnsel is dat de CR 
zichzelf presenteert in regio’s, en/of in een kickoff meeting voor nieuwe medewerkers, of deelneemt aan de 
training ‘in gesprek met de cliënt’ aan gedragsdeskundigen (n=1).

Meer direct cliëntgebonden zijn werkgroepen, die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld: de Stem-app10 (n=6), de nieuwe website (n=1), folders (n=1), symposia, open podia, 
“loop”- of dialoogsessies (n=2), evaluatie van klachten en de klachtenprocedure (n=3).   
Twee cliëntenraden laten weten dat zij als niet-werkgroep lid wel actief meedenken over onderwerpen. 
In de praktijk leidt deze informele vorm van cliëntparticipatie er eerder toe dat er parallelle processen 
plaatsvinden waardoor besluitvorming onduidelijk is; de cliëntenraad wordt soms vergeten; besluiten 
worden teruggedraaid en/of dat terugkoppeling in de tijd niet mogelijk is. Twee andere cliëntenraden geven 
non-response op de vraag naar participatie van de cliëntenraad. 

Op eigen initiatief van de cliëntenraden zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven ontplooid en (ten 
dele) lokaal uitgevoerd: 
 ò Organiseren van cliëntentafels en/of casuïstiekbesprekingen (n=2);
 ò Oprichten van ervaringstheater (n=1);
 ò Inzetten van ExpEx (n=1);
 ò Herstel van vertrouwen (n=1);
 ò Meewerken aan NJI richtlijnen (n=1);
 ò Vormgeven aan cliëntenparticipatie (n=1);
 ò Opstellen van een cliënt overstijgend jaarprogramma (n=1);
 ò Oprichten commissie casus overstijgende besprekingen (n=1);
 ò Spiegelbijeenkomsten jongeren/ouders/hulpverlener (n=4).

10 Stem-app: Applicatie voor telefoon voor het meten van cliënttevredenheid
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Meerwaarde van de aanwezigheid van cliënten/ervaringsdeskundigen in bijvoorbeeld een casus- of 
teamoverleg is volgens de respondenten om:
met enige afstand naar het behandelbeleid te kijken (evaluatie); vaststellen wat er mis gaat; welke 
mechanismen zitten hier achter; bespreken wat nodig is voor het kind (meer maatwerk te leveren)!

Opmerkelijk is dat de deelname van de cliëntenraad in een teamoverleg een zeldzaamheid is (n=1). De reden 
daarvoor is volgens de respondenten dat teamleden het lastig vinden om met ouders te overleggen. De 
betrokken cliëntenraad ziet een duidelijke meerwaarde in het kennis maken met de cliëntenraad zodat het 
cliëntperspectief beter op het netvlies van teamleden komt te staan, en bekendheid met elkaars werkwijze en 
doel, de weg openlegt naar laagdrempelige oplossingen voor probleemsituaties.
Een veel gehoorde reden om hier niet aan te beginnen is de werkdruk van de medewerkers, terwijl 
laagdrempelige oplossingen van probleemsituaties juist veel tijd kunnen besparen. Het optimaliseren van het 
contact tussen medewerker en cliënt kan van meerwaarde zijn in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Samenwerken
Cliëntenraden werken graag samen met de bestuurder en de organisatie. De kern van samenwerking is dat je 
partnership hebt. Veranderingen vragen tijd. “Het functioneren in een CR is een kwestie van een lange adem 
hebben”, zegt één van de cliëntenraadsleden. Enkele CR-en signaleren een toenemende vraag van GI’s om te 
participeren in werkgroepen van de organisatie. Daarmee wordt tegemoet getreden aan de wens van CR-en 
om het cliëntperspectief in de organisatie, en via participatie in werkgroepen de leefwereld van het kind, meer 
op het netvlies te krijgen. De tendens is dat cliëntenraden in toenemende mate en in een vroeger stadium 
betrokken worden bij verandertrajecten. Daartoe zouden de organisaties hen de gelegenheid kunnen bieden. 
Opmerkelijk genoeg is de cliëntenraad de enige raad aan tafel waar een beroep wordt gedaan en waar in 
vergelijking tot anderen vaak geen vacatievergoeding tegenover staat.

4.4 Externe contacten
De cliëntenraad heeft contacten met verschillende organisaties. Niet altijd is duidelijk of een contact namens 
de cliëntenraad is, of een contact op persoonlijke titel. Op lokaal/ regionaal niveau zijn er bijvoorbeeld 
contacten met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), Zorgbelang (vertrouwenspersoon), de Raad voor 
de Kinderbescherming (raadsonderzoeker), gemeenten (adviesraden sociaal domein, zoals bijvoorbeeld het 
jeugdwelzijnsberaad, ouderplatforms etc. 

Op landelijk niveau is er contact met LOC, externe deskundigen (expertise centra o.a. ouderverstoting, 
privacy), andere cliëntenraden (het uitwisselen van ervaringen), de commissie van belanghebbenden (het 
normenkader), kenniscentra (bijv. NJi), Ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS) of tijdens activiteiten bijvoorbeeld in het kader van het programma Zorg voor de Jeugd. 
Deze externe contacten zijn belangrijk. Doel van het externe contact is informeren en geïnformeerd worden, 
afstemmen en behartigen van het cliëntbelang. Cliëntenraden voelen zich gesteund door deze contacten, 
het helpt hen bij het cliëntenraadswerk. Het is de wens van veel CR-en (n=7) om het onderlinge netwerk te 
versterken en meer gebruik te maken van het opleidingsaanbod van LOC. Slechts één CR spreekt zich uit 
tegen een grotere betrokkenheid van LOC en wil zelf een CR netwerk opbouwen. Per cliëntenraad verschilt de 
mate waarin het onderhouden van externe contacten gefaciliteerd wordt door de organisatie, zo blijkt uit de 
gesprekken.

Tot slot
De werkwijze van de meeste cliëntenraden komt overeen: er wordt regelmatig  vergaderd volgens een agenda, 
regelmatig sluiten vertegenwoordigers vanuit de organisatie aan bij het overleg en soms ook externen. In 
veel gevallen stemt de ambtelijk secretaris met de voorzitter af wat er op de agenda komt. Een agenda, of een 
jaarplanning geeft structuur aan het overleg. Cliëntenraadsleden hebben onderling ook buiten de vergadering 
om regelmatig contact met elkaar: per mail, via de whatsapp en telefoon. 
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Zichtbaarheid binnen de organisatie, op alle niveaus, is erg belangrijk voor de cliëntenraad. Op allerlei 
manieren is geprobeerd om aandacht te vragen voor de cliëntenraad en zijn werk. Bijna alle cliëntenraden 
willen meer contact met kinderen, jongeren, ouders om hun belangen binnen de organisatie te behartigen. 
Het contact met de achterban verloopt echter getrapt, dit maakt contact met de achterban complex. 

Cliëntenraadswerk kost tijd. De meeste cliëntenraden zitten in een tijdsklem, gegeven hun behoefte aan 
maatschappelijke inzet en de uitoefening van andere activiteiten, privé of beroepsmatig. Het beroep van de 
organisatie op de vrijwilligers in de cliëntenraad en werkgroepen wordt groter. Soms vertegenwoordigen 
cliëntenraadsleden de cliëntenraad in een werkgroep of in een ander overleg. Dan vinden er parallelle 
processen plaats: er is overleg over een onderwerp in zowel de werkgroep als in de cliëntenraad. Formele 
besluiten worden echter in de cliëntenraad genomen.

Het voorzittersoverleg cliëntenraden jb/jr is van mening dat cliëntenraden in goede samenwerking met 
de organisatie meer kunnen bereiken dan zonder. Zij kiezen voor ‘partnership om meer en succesvoller 
verbeteringen in de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering 
te realiseren.’ Verandering gaat echter langzaam. Wat helpt is het meer gelegenheid bieden tot participatie 
van kinderen, jongeren en ouders en hen vroegtijdig (vanaf het allereerste begin) te betrekken bij plannen 
en de uitvoering ervan. Als “iets landt in een vruchtbare bodem, komt het sneller tot groei en bloei!” 



24

11 Leden van LOC krijgen korting op het opleidingsaanbod.

Een cliëntenraad heeft middelen nodig om zijn werk te kunnen doen. In de Jeugdwet staat dat elke 
gecertificeerde instelling schriftelijk regelt over “welke materiële middelen de cliëntenraad ten behoeve 
van zijn werkzaamheden kan beschikken” (Jeugdwet, artikel 4.2.5 lid 2b). De materiële middelen waarover de 
cliëntenraad kan beschikken zijn verschillend. Cliëntenraden vertellen daarover.

Contactadres
Alle cliëntenraden hebben een contactadres, een e-mailadres en op de website van de organisatie kan men 
informatie vinden over de cliëntenraad (aparte pagina’s). In de onderzoeksperiode is de cliëntenraad pas na een 
aantal keren doorklikken vindbaar op de website van de gecertificeerde instelling: 
meestal onder het kopje doelgroep cliënten/ouders (n=6), direct onder organisatie (n=3), onder regio (n=1), onder 
mijn rechten (n=1), onder klachten (n=1), onder de zoekfunctie (n=1). Bij de Raad voor de Kinderbescherming is op 
het moment van onderzoek geen directe link naar de cliëntenraad te vinden via Google. 

Budget
Cliëntenraden kunnen kosten maken voor de communicatie met de achterban, informatievoorziening, ‘public 
relation’, reis en verblijfkosten, kantoorkosten, vacatiegeld, ondersteuning, scholing, inwinnen van extern 
advies, begeleiding bij geschillen en lidmaatschap van een landelijke cliëntenorganisatie (www.locjeugd.nl/
publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018).
Vijf cliëntenraden kunnen beschikken over een eigen budget, variërend van € 1.000 tot € 30.000 euro. De overige 
cliëntenraden beschikken niet over een budget in eigen beheer (n=10). Dat wil zeggen dat er geen budget is 
bepaald op basis van een begroting, maar dat raden kosten declareren op basis van toestemming vooraf. Hier 
geldt het principe van een open eind regeling. De ervaring leert dat cliëntenraden terughoudend zijn met 
voorzieningen aanvragen.  

Vergoeding
De leden van de cliëntenraad krijgen voor hun inzet in de cliëntenraad een vergoeding in de vorm van een vast 
bedrag per vergadering of bijeenkomst al dan niet met catering (koffie/thee/broodje). 
De vrijwilligersvergoeding per cliëntenraad varieert. Er zijn bedragen van 20 tot 50 euro per keer genoemd. Bij 
één CR ligt dit bedrag voor de voorzitter hoger. 
De reiskosten worden per vergadering/ bijeenkomst vergoed op basis van presentielijsten of op declaratiebasis. 
Dat laatste geldt ook voor uitgaven voor de lief en leed pot, de aanschaf van kantoorartikelen (n=2), presentjes 
en de kosten inzet van extern deskundigen of sprekers (n=4). 
Overigens zijn er – afgezien van een reiskostenvergoeding - geen representatievergoedingen vermeld, 
bijvoorbeeld voor intern overleg ter voorbereiding van de vergaderingen. Representatiekosten zijn vaak ook niet 
geregeld.

Opleidingen
Opleidingsaanvragen worden doorgaans gehonoreerd (n=8), doch op de opleidingsmogelijkheden worden de 
raden door de organisatie niet actief gewezen. De (leden van de) cliëntenraden kunnen wel trainingen en 
cursussen volgen als daar behoefte aan is. Dit gebeurt meestal na overleg met de bestuurssecretaris. 
Op eigen initiatief van de raad wordt wel regelmatig gebruik gemaakt van het opleidingsaanbod van LOC11. 
Meestal is hier een duidelijke aanleiding voor.

5
Faciliteren van de cliëntenraad door organisatie

https://www.locjeugd.nl/publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018/
https://www.locjeugd.nl/publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018/
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Aanleiding kan zijn het wegwijs maken van nieuwe CR-leden, de aanstelling van een nieuwe ambtelijk 
secretaris en een wetswijziging met gevolgen voor cliëntenraad (i.c. Wmcz 2018). Soms gebeurt dat in 
de vorm van een incompany training. Is het in één organisatie gebruikelijk om elk jaar twee heidagen te 
organiseren, wordt in een andere organisatie gewerkt aan een teamvorming tijdens een gezamenlijk eten 
buiten de deur.

Tot slot
De gecertificeerde instelling moet schriftelijk regelen over welke middelen de cliëntenraad kan beschikken 
om zijn werk te kunnen doen. In de praktijk loopt de beschikbaarheid van voorzieningen en budget ter 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk, sterk uiteen. Evenals de wijze waarop cliëntenraden kunnen 
beschikken over de middelen: meestal moet de organisatie toestemming geven voor een uitgave. 
Dit weerhoudt de leden om gebruik te maken van deze mogelijkheden en dit is een dilemma. Iedere 
cliëntenraad heeft weliswaar een contactadres op de website van de GI. Dit contactadres is in veel gevallen 
echter lastig te vinden, hetgeen ten koste gaat van de zichtbaarheid van de cliëntenraad.
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In dit hoofdstuk komt de inhoud van medezeggenschap aan de orde. Er wordt ingegaan op het adviesrecht 
van cliëntenraden, op het proces rond adviesaanvragen en de onderwerpen van adviezen. Waar mogelijk zijn 
ervaringen samengevat in een staafdiagram.

6.1 Adviesrecht
Cliëntenraden hebben een wettelijk adviesrecht. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de 
bestuurder over onderwerpen die in de wet zijn vastgelegd (Basisinformatie medezeggenschap LOC, 2019). 
In de Jeugdwet (artikel 4.2.6 lid 1) staat dit als volgt beschreven: 
“De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling stellen de cliëntenraad in ieder geval in de 
gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde 
instelling of een of meer van de door een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling in stand gehouden 
organisatorische verbanden of locaties betreft, inzake .....” de onderwerpen waarover de cliëntenraad 
adviesrecht heeft (zie Bijlage 3) 

De wet kent een onderscheid tussen adviesrecht en verzwaard adviesrecht. Een advies kan (deels) worden 
meegenomen in besluitvorming, maar dit hoeft de bestuurder niet te doen. Wel moet helder zijn waarom er 
afgeweken wordt van het advies van de cliëntenraad. Een verzwaard advies moet altijd worden opgevolgd in de 
besluitvorming. Wanneer een organisatie het verzwaard advies niet wil opvolgen, moet hij toestemming vragen 
aan de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden. Neemt hij zonder toestemming van de Commissie een 
besluit dan is dat onrechtmatig en de cliëntenraad kan een beroep op nietigheid doen. De organisatie wordt dan 
geacht het besluit in te trekken. Gebeurt dit niet dan kan de cliëntenraad de zaak voorleggen aan de (Landelijke) 
Commissie van Vertrouwenslieden12 (Jeugdwet, artikel 4.2.7). 

Een adviesaanvraag van bestuurder aan de cliëntenraad verloopt vaak volgens een aantal stappen. 
Cliëntenraden beschrijven de stappen ofwel het proces rond een adviesaanvraag als volgt: 
1. De bestuurder vraagt mondeling of schriftelijk om advies en hij of zij zorgt ervoor dat de cliëntenraad de 

informatie heeft om een advies te geven; 
2. Soms organiseert de bestuurder een apart overleg met de cliëntenraad waarin hij de informatie geeft en 

de adviesaanvraag uitlegt. Maar meestal vindt dit plaats in de reguliere vergadering. Incidenteel maakt de 
ondersteuner van de cliëntenraad een samenvatting van de informatie voor de cliëntenraad; 

3. De cliëntenraad stelt de bestuurder vragen over de informatie en krijgt antwoord, mondeling tijdens de 
vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering; 

4. Vervolgens buigt de cliëntenraad, of een deel van de cliëntenraad, zich over de adviesaanvraag. Soms 
verdeelt een cliëntenraad het werk: iemand met specifieke deskundigheid stelt een conceptadvies op en 
deelt dit met de andere leden; 

5. De cliëntenraad komt tijdens de vergadering of per mail tot een gezamenlijk advies en stuurt dit naar 
de bestuurder. Enkele cliëntenraden vertellen dat als er teveel onduidelijkheden zijn over het onderwerp 
waarover advies moet worden gegeven, of een adviesaanvraag te laat komt, de raad zich onthoudt van het 
geven van advies;

6. De bestuurder koppelt mondeling of schriftelijk naar de cliëntenraad terug hoe het advies is meegenomen 
in de besluitvorming. 

In de praktijk echter, staat het proces rond een adviesaanvraag regelmatig onder druk zoals blijkt uit de 
volgende paragrafen.

6
De inhoud van medezeggenschap

12 Een nieuwe stap in de nieuwe wet is: eerst naar de LCvV en dan naar de ondernemingskamer.
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6.2 Proces van adviesaanvragen in de praktijk
Om een adviesaanvraag zorgvuldig te beoordelen, voor- en nadelen af te wegen, er een besluit over te nemen 
en een schriftelijk advies aan de bestuurder te geven, heeft de cliëntenraad informatie over de adviesaanvraag 
nodig en voldoende tijd. Het is belangrijk dat “het advies op een zodanig tijdstip tijdig gevraagd wordt dat het 
wezenlijk van invloed kan zijn op het te nemen besluit” (Jeugdwet, artikel 4.2.6 lid 2). Ook is het belangrijk dat 
“de GI de cliëntenraad tijdig, en desgevraagd, alle inlichtingen en gegevens verstrekt die deze voor de vervulling 
van zijn taak nodig heeft” (Jeugdwet, artikel 4.2.8 lid 1). 

Cliëntenraden is gevraagd naar de ervaringen met het tijdig en desgevraagd verkrijgen van inlichtingen en 
gegevens, bijvoorbeeld door het stellen van vragen en de wijze waarop antwoord gegeven wordt. En naar 
ervaringen met het moment van de adviesaanvraag, op een zodanig tijdstip dat het advies van invloed op het 
besluit kan zijn. 

Tevredenheid
De meeste cliëntenraden (n=10) bevestigen naar tevredenheid antwoord te krijgen op vragen ter verduidelijking 
van de adviesaanvraag (Tabel 1). Leden vertellen bijvoorbeeld dat de inhoud van de stukken wordt toegelicht 
en dat als er vragen zijn over de voorgelegde stukken daar tijdens de vergadering transparant en eerlijk op 
gereageerd wordt. Eén cliëntenraad geeft aan niet naar tevredenheid antwoord te krijgen op vragen maar 
beargumenteert dit antwoord niet.

Tijdigheid en volledigheid
Een deel van de cliëntenraden (n=4) vertelt de adviesaanvraag en de informatie te hebben ontvangen op een 
zodanig tijdstip dat er voldoende tijd was om tot een goed advies te komen. Een ander deel (n=4) vertelt echter 
dat dit niet zo was: men kreeg de adviesaanvraag te laat. Of men kreeg te laat antwoord op de vragen die over 
de adviesaanvraag werden gesteld. Daardoor stond het proces rond de aanvraag, zoals beschreven in § 4.1, 
onder druk. Het grootste deel (n=5) geeft aan dat ze “meestal wel, maar niet altijd tijdig geïnformeerd is.”

Als gevolg van te weinig tijd en het ontbreken van informatie 
 ò sprak de bestuurder een langere adviestermijn af met de cliëntenraad; 
 ò zag de cliëntenraad geen andere mogelijkheid dan in te stemmen met het besluit, bijvoorbeeld met het 

voorstel tot een besluit over een fusie;
 ò gaf de raad geen advies.

Cliëntenraad wel of niet in beeld
De cliëntenraad is bij besluitvorming niet altijd als eerste in beeld bij de bestuurder. Veel cliëntenraden 
(n=9) vertellen ‘te zijn overgeslagen’ bij een besluit over een onderwerp dat valt onder het adviesrecht. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld bij: het vaststellen van de jaarrekening (adviesrecht); het benoemen van een lid van de 
klachtencommissie (verzwaard adviesrecht); het voorgenomen besluit tot een fusie (adviesrecht); invloed op de 
kaders rond de zorginkoop van jeugdbescherming door de gemeente. Hier was de cliëntenraad in het kader van 
het kwaliteitsbeleid graag bij betrokken. Ondanks vaste overlegmomenten is er regelmatig sprake van verzuim 
van “het in de gelegenheid stellen van de cliëntenraad om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit 
dat de GI inzake ......” (Jeugdwet artikel 4.2.6 artikel a t/m h en k t/m n). 
Enkele cliëntenraden spraken de bestuurder aan op het feit dat verzuimd werd de cliëntenraad om advies 
te vragen. Verschillende raden noemen als reden een gebrek aan kennis over medezeggenschap: men is 
onvoldoende op de hoogte van de wet en van de onderwerpen die onder het adviesrecht vallen.
In de praktijk hebben de meeste cliëntenraden en bestuurders een aantal (vaste) overlegmomenten. De 
jaarlijkse begroting en jaarrekening, evaluaties en audits zijn voorbeelden van onderwerpen die ieder jaar 
terugkomen en waarover de cliëntenraad adviesrecht heeft. Soms wordt met een jaarplan gewerkt, zodat de 
cliëntenraad is voorbereid op jaarlijks terugkerende onderwerpen waarover adviesrecht is. De onderwerpen 
waarover cliëntenraden adviesrecht hebben en waar de bestuurder hen advies over dient te vragen, staan 
vermeld in Bijlage 3. 
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Terugkoppeling
De meeste cliëntenraden (n=9) krijgen een terugkoppeling van de bestuurder, zowel mondeling als 
schriftelijk. Tijdens de vergadering of via inzage in rapporten en in vergaderstukken horen of lezen 
cliëntenraadsleden terug of en hoe een advies is meegenomen in besluitvorming. Eén cliëntenraad geeft 
aan dat hij de bestuurder hier actief op bevraagt. Als de cliëntenraad schriftelijk heeft geadviseerd, moet 
de bestuurder zijn besluit schriftelijk meedelen. Wanneer hij het advies niet of maar ten dele opvolgt, moet 
hij aangeven wat hiervoor de redenen zijn (Jeugdwet, artikel 4.2.7 lid 3). De meeste cliëntenraden geven aan 
dat er een terugkoppeling op een advies volgt. Niet altijd wordt voldaan aan de plicht om dit schriftelijk te 
doen en de plicht om het besluit, als dit afwijkt van het advies van de cliëntenraad, te motiveren. 
Enkele cliëntenraden ervaren dat het lang duurt voordat merkbaar is dat adviezen zijn overgenomen 
binnen de gecertificeerde instelling. De wens is dat cliënten sneller resultaat zien van de adviezen die de 
cliëntenraad geeft. 

6.2.2 Verschil in advies
Tenslotte is gevraagd of cliëntenraden per soort advies (gewoon en verzwaard; gevraagd en ongevraagd) 
verschil ervaren in de manier waarop met de adviesaanvragen en adviezen wordt omgegaan. De meeste 
cliëntenraden (n=9) zeggen geen verschil te ervaren in de manier waarop er door de bestuurder wordt 
omgegaan met een gevraagd of ongevraagd, een gewoon of verzwaard advies en informeel advies (tips 
tijdens vergaderingen en notulen). Eén cliëntenraad vertelt zelf goed in de gaten te houden welke 
adviesaanvragen onder het verzwaard adviesrecht vallen.

Tabel 1. Samenvattende tabel over het proces rond adviesaanvragen13  

 In de gesprekken met cliëntenraden komt naar voren dat de samenwerking met de bestuurder belangrijk 
is bij het stellen van vragen en de beantwoording daarvan. Goed contact, wederzijds respect en transparant 
zijn draagt bij aan de samenwerking tussen cliëntenraad en bestuurder. 
“Met de bestuurder is sprake van een vorm van samenwerking. Dat betekent niet dat de cliëntenraad het 
altijd met de bestuurder eens is. Maar het is wel de toon die de muziek maakt. Als de cliëntenraad dingen 
wil veranderen, is samenwerken belangrijk.”

13 Antwoordcategorie ‘Ja’ en ‘Nee’ als dit blijkt uit het antwoord. ‘Onbepaald’ als dit niet duidelijk is. 
 ‘Anders’ betreft niet van toepassing en de Non-respons.
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6.3 Inhoud adviezen
Cliëntenraden gaven gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld over hoe 
de instelling cliënttevredenheid kan meten, of een advies over een voorgenomen fusie, over het sluiten van 
locaties, over klachtenprocedures, of over de privacy van cliënten en het benoemen van leden van de Raad 
van Toezicht. Onderwerpen waarover advies werd uitgebracht en die zijn genoemd tijdens de verkennende 
gesprekken, staan in Bijlage 3.

Gevraagd en ongevraagd verzwaard advies
Cliëntenraden gaven gevraagd en ongevraagd verzwaard advies over onderwerpen die ‘klein lijken’ en heel 
praktisch zijn maar die gevolgen hebben voor kinderen, jongeren en ouders. Zo adviseerden verschillende 
cliëntenraden de bestuurders om alle brieven naar jongeren en ouders in een blanco envelop te versturen, 
zonder het logo van de GI. Dit advies is door de organisaties overgenomen. Een andere cliëntenraad gaf 
bijvoorbeeld ongevraagd verzwaard advies over het aanpassen van de klachtenregeling van de GI. 

In het afgelopen jaar is over veel onderwerpen verzwaard advies gegeven (Bijlage 3). Bij deze adviezen is niet 
duidelijk of het een gevraagd of ongevraagd advies is. Over het algemeen zijn cliëntenraden blij als drie van 
de tien adviezen worden uitgevoerd. De vraag is of cliëntenraden zich niet steviger zouden moeten opstellen, 
bijvoorbeeld door ongevraagd te adviseren. 

Verschillende cliëntenraadsleden vertellen dat ze bij aantreden in de cliëntenraad “geen idee hadden over 
wat ze moesten doen, niet op de hoogte waren van de rechten en plichten van de raad en niet wisten van het 
adviesrecht.” Een training over medezeggenschap droeg bij aan kennis over medezeggenschap. Dit resulteerde 
in betere en duidelijke afspraken tussen cliëntenraad en bestuurder over de rol en betrokkenheid van de 
cliëntenraad bij het beleid van de organisatie. Een aantal cliëntenraden denkt dat ook dat (interim)bestuurders 
niet altijd voldoende op de hoogte zijn van hoe medezeggenschap is geregeld in de Jeugdwet.
 
6.4 Tot slot 
Cliëntenraden van GI’s brachten het laatste jaar regelmatig gevraagd en ongevraagd advies én gevraagd en 
ongevraagd verzwaard uit over diverse onderwerpen die onder het wettelijke adviesrecht vallen (Jeugdwet, 
artikel 4.2.6). De meeste cliëntenraden zijn tevreden over de antwoorden op vragen die ze aan de bestuurder 
stelden over een adviesaanvraag. Ook kregen ze voldoende, doch niet altijd een expliciete terugkoppeling van 
de bestuurder over het besluit aangaande het advies van de cliëntenraad (Jeugdwet, artikel 4.2.7 lid 3). Raden 
ervaren vrijwel geen verschil in hoe er door de bestuurder met een advies en een verzwaard advies wordt 
omgegaan. Cliëntenraden vinden een goede samenwerking met de bestuurder van belang om verbeteringen in 
de jeugdbescherming en jeugdreclassering te realiseren. 

Een adviesaanvraag wordt door de bestuurder niet altijd op een zodanig tijdstip gedaan dat het advies van 
wezenlijke invloed is op het te nemen besluit. Enkele cliëntenraden onthouden zich dan van advies of zien geen 
andere mogelijkheid dan instemmen met het besluit.
Meer dan de helft van de cliëntenraden geeft aan dat de organisatie weleens verzuimt om advies te vragen 
over een onderwerp dat onder het adviesrecht valt. Dit roept de vraag op of cliëntenraden zich niet meer 
op hun adviesrecht zouden moeten beroepen. Een aantal raden ervaart onvoldoende kennis over wetgeving 
rond medezeggenschap in de jeugdhulp bij zowel de cliëntenraad als bestuurder. Geen enkele cliëntenraad 
heeft aangegeven dat de bestuurder of de cliëntenraad een meningsverschil over een verzwaard advies heeft 
voorgelegd aan de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden.
Inhoud geven aan medezeggenschap is niet vanzelfsprekend. Kennis van wetgeving, ondersteuning aan de 
cliëntenraad en samenwerking tussen bestuurder en cliëntenraad leidt tot effectievere bijdragen van de raad 
en bijgevolg meer invloed van de cliëntenraad op het beleid van de organisatie. Een sterkere positie van de 
cliëntenraad draagt bij aan (het verbeteren van) de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
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Dit rapport sluit af met een reflectie op medezeggenschap binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering 
en met praktische handvaten, genoemd tijdens het voorzittersoverleg in juli 2020. Het belang van 
medezeggenschap binnen de jeugdbeschermingsketen is groot. Ingrijpen in de leefwereld van kinderen, 
jongeren en ouders moet zorgvuldig gebeuren. Medezeggenschap over hoe dit het beste kan is een recht van 
cliënten dat is vastgelegd in de Wmcz (2018). 

Verbinding
Het inrichten van de cliëntenraad is complex. De cliëntenraad moet, om zijn taak naar behoren te kunnen 
uitvoeren, op sterkte zijn en blijven. De cliëntenraden jb/jr hebben een brede achterban. Een deel van de 
achterban voelt zich niet vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Ook voelen deze cliënten zich niet gehoord en 
daarom kiest deze groep voor het delen van ervaringen via andere kanalen.  Voor de organisatie gaat hiermee 
belangrijke informatie verloren. 
De cliëntenraad wordt geacht redelijkerwijze representatief te zijn voor de betrokken cliënten en redelijkerwijze 
in staat te zijn hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. Het is goed als de instelling en de 
cliëntenraden bekijken of aan die plicht wordt voldaan en zo niet, hoe er aansluiting is met de groep ouders die 
zich niet vertegenwoordigd voelt zodat hun boodschap niet verloren gaat. 
Over zijn activiteiten legt de cliëntenraad verantwoording af tijdens bijeenkomsten met cliënten, in verslagen 
van de raadsvergadering en in een jaarverslag. Cliëntenraden willen meer zichtbaar zijn, zodat de achterban hen 
weet te vinden. De organisatie kan de communicatie met de achterban ondersteunen door nieuwe vormen van 
contact met de achterban mogelijk te maken. 

Cliënten van jeugdbescherming zijn kinderen, jongeren en ouders. In de meeste gecertificeerde instellingen 
zitten (groot)ouders in de cliëntenraad. Hoe is hier de stem van het kind en de jongere geborgd?  Als er een 
jongerenraad is ingesteld, dan zijn de cliëntenraad en de jongerenraad gescheiden. Begrijpelijk, want de 
leefwereld van jongeren is anders dan die van volwassenen. De verbinding tussen beide raden is belangrijk en 
het is wenselijk om die te versterken, bijvoorbeeld door afvaardiging te organiseren binnen de overleggen. 

Vertrouwen
Cliëntenraden werken graag samen met de bestuurder en organisatie. Samen bereik je meer en zou er sneller 
resultaat zijn. De cliëntenraad is echter ook de ‘luis in de pels’, de georganiseerde tegenspraak. 
In het rapport lazen we dat de autonomie van cliëntenraden onder druk staat. Het contact met de achterban 
verloopt getrapt, incidenteel is er sprake van een ‘dubbele pet’ van cliëntenraadsleden, niet alle cliëntenraden 
hebben een eigen budget en zijn voor de voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van 
werkzaamheden (Wmcz, 2018) afhankelijk van de bestuurder en de organisatie. Het is de vraag of cliëntenraden 
positie in kunnen nemen als zij niet autonoom zijn. 
Autonomie en georganiseerde tegenspraak vraagt om wederzijds vertrouwen. Dit ontstaat door regelmatig 
contact, zo vertellen de voorzitters van de cliëntenraden. Gezamenlijke afspraken, schriftelijk vastgelegd in 
een medezeggenschapsregeling geeft ook vertrouwen. Het biedt houvast aan cliëntenraad en bestuurder. 
Het medezeggenschapsreglement is er om op terug te vallen als de cliëntenraad en bestuurder positie 
innemen, wanneer zij het niet met elkaar eens zijn. Een goede relatie tussen beiden helpt de bestuurder en de 
cliëntenraad om er op een goede manier uit te komen. 

7
Reflectie
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Leermomenten en praktische handvaten
 ò Cliëntenraadsleden zijn vrijwilligers. Er wordt door organisaties een steeds groter beroep op hen 

gedaan. Cliëntenraden investeren in het werk: dit kost tijd en energie. Het voorzittersoverleg geeft aan 
dat het belangrijk is dat je er vanuit de organisatie iets voor terug krijgt. Daarmee wordt bedoeld de 
feedback van hetgeen de organisatie doet met de adviezen van de cliëntenraad; 

 ò In het algemeen geldt dat mailberichten en andere signalen van de achterban beter kunnen worden 
doorgeleid naar de cliëntenraad dan nu gebeurt;

 ò De cliëntenraad legt verantwoording af in verslagen van de raadsvergadering en in een jaarverslag. 
Plaatsing op een eigen website verdient aanbeveling;

 ò De meeste voorzieningen waar de cliëntenraad gebruik van maakt worden bekostigd uit het reguliere 
budget van de instelling;

 ò Cliëntenraden kunnen beter worden toegerust op hun taakuitoefening; 
 ò Cliëntenraden hebben recht op informatie. Een jaarplanning met reguliere onderwerpen kan helpen. 

Handig is een koppeling met de jaarplanning van de instelling;
 ò Het LOC overzicht met onderwerpen waarover adviesrecht is, wordt door de organisaties en 

cliëntenraden goed ontvangen. Het is handig en inzichtelijk ook als het gaat om de verschillen tussen 
(verzwaard) advies;

 ò Het tijdig geïnformeerd worden is altijd een punt van aandacht! ‘Going concern’ (in de hectiek/waan 
van de dag) schiet het er nog wel eens bij in. Het informeren van de cliëntenraad zou in de interne 
processen van de organisatie (in ontwikkeling) beter kunnen worden geborgd;

 ò Hoewel er veel verzuim is om cliëntenraden te betrekken bij besluitvorming (cliëntenraden worden 
‘weleens overgeslagen’), is er afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Mede dankzij wetgeving is de 
cliëntenraad beter gepositioneerd;

 ò De cliëntenraad zou zich proactief richting de organisatie kunnen opstellen om ervoor te zorgen dat 
afspraken worden nagekomen;

 ò Cliëntenraden jb/jr hebben behoefte aan uitwisseling, intervisiebijeenkomsten, een landelijke dag. Zij 
kunnen elkaar ondersteunen, en vanuit gezamenlijkheid invloed uitoefenen op landelijke thema’s zoals 
bijvoorbeeld bij wetsevaluaties en wetswijzigingen.

 
Tot slot
De nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen 2018 is aanleiding om het cliëntenraad 
reglement te herzien. Er is een stappenplan ontwikkeld door LOC, dat dit handzaam maakt voor 
cliëntenraden en organisatie. 

Dit rapport kan beschouwd worden als een nulmeting. We constateren dat er nog veel winst te behalen is 
bij medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De tendens is om cliëntenraden meer 
gelegenheid te bieden tot inspraak en invloed binnen de organisaties. De leermomenten en praktische 
handvaten kunnen aangegrepen worden door cliëntenraden om zich beter te positioneren en door 
bestuurders en organisaties om cliëntenraden daarin te faciliteren. Dit kan zijn beslag krijgen in het nieuwe 
cliëntenraadsreglement.
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Leidraad voor Gesprekken met Cliëntenraden
Dit is een format waarmee informatie wordt opgehaald over de ervaringen van cliëntenraadsleden van 
Gecertificeerde Instellingen, GI’s. Deze organisaties zorgen voor het uitvoeren van jeugdbeschermings- en/
of jeugdreclasseringsmaatregel.

LOC Zeggenschap in zorg wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop de medezeggenschap binnen de 
Gecertificeerde instellingen (GI’s) en bij de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) in de praktijk wordt 
vormgegeven; en op welke wijze de cliënten en cliëntenraden van de GI’s en van de Raad een effectieve 
bijdrage zouden kunnen leveren aan het kwaliteitsbeleid in jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid faciliteert het LOC bij het uitvoeren van dit plan van aanpak waarin 
verkennende gesprekken met cliënten en cliëntenraden centraal staan. 
 
Het doel van deze opdracht is om:
 ò zicht te krijgen op de wijze waarop medezeggenschap in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt 

én kan worden vormgegeven; èn, 
 ò de inbreng van jongeren en ouders bij het kwaliteitsbeleid binnen de Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering te stimuleren en ondersteunen.

In de gesprekken wordt ook aandacht besteed aan de bekendheid van cliëntenraden met de Wet 
medezeggenschap cliëntenraden zorg, het normenkader, het Actieplan verbetering feitenonderzoek 
en cliëntondersteuning binnen de Jeugdbescherming. De verwachting is dat het gesprek een uur tot 
anderhalf uur duurt. Van de gesprekken wordt een verslag op hoofdlijnen gemaakt. Dit verslag wordt aan 
geïnterviewden teruggestuurd met de mogelijkheid om te reageren. 

De verslagen worden gebruikt voor het schrijven van een eindrapport voor het ministerie van Justitie 
en Veiligheid. Dit rapport wordt beschikbaar gesteld aan de betrokken cliëntenraden, gecertificeerde 
instellingen en de Raad voor de  Kinderbescherming, als ook aan landelijke organisaties  en - overheden 
(zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg Nederland en VNG en het ministerie van VWS). Zonder toestemming vóóraf, 
rapporteren wij géén tot personen of cliëntenraden herleidbare informatie. 

Bijlage 1
Leidraad interview
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Interviewvragen
Onderstaande thema’s en onderwerpen willen we met cliëntenraadsleden bespreken. We stellen vragen en gaan 
verdiepend in op de informatie die met ons wordt gedeeld. 

A. De organisatie
1. De samenstelling  van de cliëntenraad (CR)
 ò Wie zitten in de CR? Denk daarbij aan: het aantal leden en hun achtergrond.
 ò Is een vertegenwoordiger van de organisatie aanwezig bij het overleg van de CR? Zo ja, in welke functie?
 ò Heeft de CR een ambtelijk secretaris of een ondersteuner? Zo ja, heeft deze persoon nog andere 

verantwoordelijkheden in de organisatie?

2. Werkwijze
 ò Is er binnen de CR sprake van een werkverdeling? Wie vervult welke taak? 
 ò Hoe wordt de vergadering voorbereid? Te denken valt aan: het opstellen van de agenda, een verslag van een 

vorig overleg, de communicatie onderling en eventuele werkgroepen.
 ò Onderhoudt de CR contacten met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld andere CR-en, de gemeente of  LOC 

waardevolle zorg? Zo ja welke en hoe?
 ò Hoe wordt het contact met de achterban onderhouden? Wat leeft bij de achterban?

3. Faciliteren CR door organisatie
 ò Heeft de CR een contactadres, e-mailadres, een eigen website, of een pagina op de website van de organisatie?
 ò Kan de CR beschikken over een eigen budget, bijvoorbeeld voor trainingen, cursussen voor de 

cliëntenraadsleden? 
 ò Kunnen cliënten een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner? Worden zij hierop door de 

organisatie actief gewezen? 

4. Samenwerking met de organisatie
 ò Hoe en door wie wordt de CR geïnformeerd?
 ò Met wie in de organisatie heeft de CR contact? Regelmatig of incidenteel?
 ò Participeert de CR in werkgroepen binnen de organisatie? Zo ja, welke?
 ò Bestaan er - naast de statuten - andere overeenkomsten tussen CR en bestuurder(s), zoals bijvoorbeeld een 

huishoudelijk reglement, informatieprotocol of samenwerkingsovereenkomst?

B. Inhoud
5. Adviesrecht   
 ò Over welke onderwerpen heeft de CR het afgelopen jaar geadviseerd?
 ò Krijgt de CR naar tevredenheid antwoord op uw vragen? 
 ò Krijgt de CR te horen wat er met uw adviezen in de praktijk wordt/is gedaan?
 ò Hoe verloopt het proces van adviesaanvragen in het algemeen? Wat valt de CR op? 
 ò Wordt de CR wel eens overgeslagen, ook al heeft zij adviesrecht? Zo ja, welke onderwerpen betreft het en hoe 

vaak komt dat voor?
 ò Heeft de CR voldoende informatie en tijd gekregen om tot een goed advies te komen? 
 ò Ervaart u per soort advies ((verzwaard), gevraagd en ongevraagd) verschillen in de manier waarop met de 

adviesaanvragen en adviezen wordt omgegaan? Zo ja, welke?

6. Normenkader, kwaliteitsbeleid
 ò Is de CR bekend met het Normenkader, waarin de kwaliteitseisen voor GI’s zijn opgenomen?
 ò In hoeverre is het kwaliteitsbeleid gespreksonderwerp tussen CR en bestuurder(s)? Wat levert dit op?

7. Actieplan Verbetering Feitenonderzoek
 ò Is de CR bekend met het actieplan Verbetering Feitenonderzoek?
 ò Is dit plan, de verbetervoorstellen voor de GI’s, gespreksonderwerp tussen de CR en bestuurder(s)? Wat levert dit 

op?

C. Tot slot: de top 3
 ò Wat is de top 3 aan zaken die de CR op dit moment bezighouden. 
 ò Welk van deze onderwerpen vindt de CR op dit moment het belangrijkste?
 ò Waaraan heeft u het meest behoefte? Te denken valt aan een budget, LOC advies of een netwerk.
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1. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg 
 
E-mail:   clientenraad@bjzlimburg.nl 
Website:  www.bjzlimburg.nl/ouders/clientenraad/ 
Postadres   Cliëntenraad BJz Limburg, postbus 34, 6040 AA Roermond 
Adres organisatie:  Meerssenerweg 166, 6222 AK Maastricht 
Website:   https://www.bjzlimburg.nl 
Tel:    088-0073000

2. Cliëntenraad De Jeugd & Gezinsbeschermers 
 
E-mail:   cliëntenraad@dejeugdengezinsbeschermers.nl  
Website:  www.dejeugdengezinsbeschermers.nl/Ouders/Cliëntenraad 
Adres organisatie:  Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam 
Website organisatie: www.dejeugdengezinsbeschermers.nl 
Tel:   088-7778000

3. Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 
 
E-mail:   clientenraad@jbbrabant.nl 
Website:   www.jeugdbeschermingbrabant.nl/ouders-en-jongeren/clientenraad/ 
Adres organisatie:  (locatie Tilburg) Alleenhouderstraat 25, 5041 LC Tilburg 
Website:   www.jeugdbeschermingbrabant.nl/ 
Tel:   088-2439033

4. Cliëntenraad Jeugdbescherming Gelderland 
 
E-mail:  clientenraad@jbgld.nl

 Website:   www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/recht-op-medezeggenschap/
    www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/clientenraad/
 Adres organisatie: Delta 1B 6825 ML Arnhem
 Website:  www.jbgld.nl
 Tel:   088-7121212

Bijlage 2
Contactgegevens van GI’s14 en Raad voor de Kinderbescherming 

14 Waarvan er één niet meedeed.

http://www.bjzlimburg.nl/ouders/clientenraad/
https://www.bjzlimburg.nl
http://www.dejeugdengezinsbeschermers.nl/Ouders/Cliëntenraad
http://www.dejeugdengezinsbeschermers.nl
http://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/ouders-en-jongeren/clientenraad/
http://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/
http://www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/recht-op-medezeggenschap/
http://www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/clientenraad/
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6. Cliëntenraad Jeugdbescherming Overijssel 
 
E-mail:  clientenraad@jbov.nl

 Website:   www.jbov.nl/voor-ouders-en-jongeren/clientenraad 
 Adres organisatie: Bornsestraat 5, 7556 BA Hengelo
 Website:  www.jbov.nl
 Tel:   088-8567800

7. Cliëntenraad Jeugdbescherming Regio Amsterdam 
 
E-mail:  clientenraad@jeugdbescherming.nl

 Website:  www.jeugdbescherming.nl/index.php/ouders/denk-mee-in-de-clientenraad/ 
 Adres organisatie:  Overschiestraat 57 1062 HN Amsterdam
 Website:  www.jeugdbescherming.nl
 Tel:   020-4878222

8. Cliëntenraad Jeugdbescherming Regio Rotterdam Rijnmond 
 
E-mail:  clientenraad@jbrr.nl

 Website:  jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl/voor-ouders-en-jongeren/clientenraad/
 Adres organisatie: Dynamostraat 16, 3083 AK Rotterdam
 Website:  www.jbrr.nl 

Tel:   010-2330000

9. Cliëntenraad Jeugdbescherming West 
 
E-mail:  clientenraad@jeugdbeschermingwest.nl

 Website:  jeugdbeschermingwest.nl/voor-ouders-opvoeders-familie-en-kennissen/clientenraad 
Telefoon cliëntenraad/ cliëntambassadeur: 06-31924188 

 Adres organisatie: Neherkade 3054, 2521 VX Den Haag 
Tel:   070-3082999

5. Cliëntenraad Jeugdbescherming Noord 
 
E-mail:  clientenraad@jbnoord.nl

 Website:  www.jeugdbeschermingnoord.nl/clientenraad
 Adres organisatie  (locatie Groningen), Postbus 1203, 7901 BE Groningen
 Website:  www.jbnoord.nl
 Tel:   050-5239200 

http://www.jbov.nl/voor-ouders-en-jongeren/clientenraad
http://www.jbov.nl
http://www.jeugdbescherming.nl/index.php/ouders/denk-mee-in-de-clientenraad/ 
http://www.jeugdbescherming.nl
http://jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl/voor-ouders-en-jongeren/clientenraad/
http://www.jbrr.nl
http://jeugdbeschermingwest.nl/voor-ouders-opvoeders-familie-en-kennissen/clientenraad
http://www.jeugdbeschermingnoord.nl/clientenraad
http://www.jbnoord.nl
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11. Cliëntenraad Raad voor de Kinderbescherming 
 
Website:   www.kinderbescherming.nl/over-ons/kwaliteit-van-ons-werk/advies-van-onze-clienten 
Adres organisatie: Fentener van Vlissingenkade 1 3521 AA Utrecht 
Website organisatie: www.kinderbescherming.nl/contact-en-adressen/vraag-en-antwoord  
Tel:   030-8882435

12. Cliëntenraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
 

E-mail:  cliëntenraad@regiecentrumbv.nl
 Website:  www.regiecentrumbv.nl/algemeen/clientenraad
    www.jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl/clientenraad
 Adres organisatie: Tesselschadestraat 2, 8913 HB Leeuwarden 

Website:  www.regiecentrumbv.nl 
Tel:   058-2333777

13. Cliëntenraad SAVE Midden Nederland 
 
E-mail:   clientenraad@samen-veilig.nl 
Website:  www.samen-veilig.nl/ouders/rechten-als-client/clientenraad/  
Adres organisatie: Tiberdreef 8, 3561 GG Utrecht 
Website:  www.samen-veilig.nl 
Tel:   030-2427800

14. Cliëntenraad Stichting Intervence Zeeland 
 
E-mail:  cliëntenraad@intervence.nl 
Website:   www.intervence.nl/onderwerp/clientenraad-ouders 
Adres organisatie: Roozenburglaan 89, 4337 JB Middelburg 
Website:  www.intervence.nl 
Tel:   0118-677600

15. Cliëntenraad William Schrikkergroep Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering 
 
E-mail:  clientenraad@wsg.nu 
Website:  www.dejeugdengezinsbeschermers.nl/Ouders/Cliëntenraad 
   www.williamschrikker.nl/Cliënten/Praat-mee 
Adres organisatie: Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam 
Website:  www.wsg.nu 
Tel:   088-5260000

10. Cliëntenraad Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
 
E-mail:  berto-clientenraad@hotmail.com 
Website:  www.legerdesheils.nl/ljr/Page/view/1526 
Adres organisatie: Zeehaenkade 30, 3526 LC Utrecht 
Website:   www.legerdesheils.nl/ljr 
Tel:   088-0901000

http://www.kinderbescherming.nl/over-ons/kwaliteit-van-ons-werk/advies-van-onze-clienten
http://www.kinderbescherming.nl/contact-en-adressen/vraag-en-antwoord
http://www.regiecentrumbv.nl/algemeen/clientenraad
http://www.jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl/clientenraad
http://www.regiecentrumbv.nl
http://www.samen-veilig.nl/ouders/rechten-als-client/clientenraad/ 
http://www.samen-veilig.nl
http://www.intervence.nl/onderwerp/clientenraad-ouders
http://www.intervence.nl
http://www.dejeugdengezinsbeschermers.nl/Ouders/Cliëntenraad
http://www.williamschrikker.nl/Cliënten/Praat-mee
http://www.wsg.nu
http://www.legerdesheils.nl/ljr/Page/view/1526
http://www.legerdesheils.nl/ljr
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Bijlage 3
Onderwerpen adviesrecht (Jeugdwet 2014)

A. Jeugdwet, adviesrecht Adviezen cliëntenraden

1. De wijziging van de doelstelling of grondslag van de 
organisatie (artikel 4.2.6 lid 1a)

 ò Statuten 

2. Overdragen van de zeggenschap of fusie of het 
aangaan of verbreken van een duurzame met een 
andere jeugdhulpaanbieder (artikel 4.2.6 lid 1b) 

 ò Fusie

3. De gehele of gedeeltelijke opheffing van de 
instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing 
van de locatie waarin de jeugdhulp wordt geboden 
(artikel 4.2.6 lid 1c) 

 ò Verkoop van panden (= niet meer in de Wmcz 2018) 

4. Belangrijke wijziging organisatie (artikel 4.2.6 lid 1d)  ò Reorganisatie
 ò Het sluiten van locaties

5. Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere 
wijziging van werkzaamheden (artikel 4.2.6 lid 1e)

 ò Afstoten van Veilig Thuis activiteiten (2017)
 ò Starten van cliëntbureau (wss datum)

6. Benoemen van personen die rechtstreeks de 
hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de 
leiding van de arbeid (artikel 4.2.6 lid 1f)

 ò Benoeming (interim)bestuurder en leden voor de 
Raad van Toezicht

7. Begroting en jaarrekening (artikel 4.2.6 lid 1g)  ò Jaarrekening, begroting

8. Het algemeen beleid inzake de aanvang en de 
beëindiging van de hulpverlening

 ò Investeren van jeugdbescherming aan de voorkant: 
meer tijd krijgen voor een goed contact tussen 
gezin en jeugdbeschermer

 ò Wachtlijsten
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B. Jeugdwet, verzwaard adviesrecht Adviezen cliëntenraden

1. Systematische bewaking, beheersing en 
verbetering van de kwaliteit van de te verlenen 
hulp (artikel 4.2.6 lid 1k)

 ò Bijdragen aan het ontwikkelen van een 
kwaliteitskader inhoudelijk en d.m.v. 
ondersteunend registratiesysteem WIJZ (met 
kritische prestatie indicatoren) en bijscholing 
professionals (plan-do-act-check)

 ò Het verkorten van de jeugdbeschermingsketen 
(Naar aanleiding van de rapportage van 
Montfoort)

 ò Communicatie, bejegening van de 
jeugdprofessionals naar cliënten

 ò De audits door het Keurmerkinstituut
 ò Het ontwikkelen van beleid op cliëntenparticipatie
 ò Wijzigingen in het gezinsplan, het format
 ò Cliënttevredenheid, Stem-app.
 ò Privacy van cliënten
 ò Data lek
 ò Jaarrapportage incidentmeldingen
 ò Wisselingen van hulpverlener
 ò Interne verhuizingen van kinderen
 ò Risicogesprekken
 ò Integraal werken
 ò De positie van de cliënt in de organisatie
 ò Profiel van de regiomanager
 ò De inzet van ervaringsdeskundigen
 ò Het verbeteren van dossiervorming en 

feitenonderzoek
 ò Faciliteren van de jeugd- en gezinsprofessionals 

waardoor zij hun werk beter doen en cliënten 
meer tevreden zijn

 ò Rol van de werkbegeleider

2. De vaststelling of wijziging van een regeling 
inzake de behandeling van klachten en het 
aanwijzen van personen die belast worden met 
de behandeling van klachten van jeugdigen en 
ouders (artikel 4.2.6 lid 1l)

 ò Klachtrecht, evaluatie klachtenregeling
 ò Klachtencommissie (inrichting van de commissie, 

herbenoemen, onafhankelijkheid leden)
 ò Rooster van aftreden van leden van de 

klachtencommissie, zodat ze niet allemaal tegelijk 
aftreden

3. Wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 
4.2.5, tweede lid (instellingsbesluit15) en 
de vaststelling of wijziging van andere 
voor cliënten geldende regelingen die 
gelden voor jeugdigen en ouders aan wie 
jeugdhulp wordt verleend of ten aanzien van 
wie een kinderbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering wordt uitgevoerd (artikel 4.2.6 
lid 1m)

 ò Huishoudelijk reglement aanpassen (Wmcz)

15 4.2.5. lid 2a: wijzigingen in het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke personen tot  
 lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de leden en 4.2.5. lid 2b: de materiele middelen waarover de  
 cliëntenraad ten behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken.
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Bijlage 4
Top drie, prioriteiten en wensen cliëntenraden

CR Top 3 van de cliëntenraden Prioriteiten Wensen

1 1. Ontwikkeling ‘Vaart in veiligheid’:  
https://voordejeugd.nl/projecten/zes-
regionale-pilots/

2. Borgen van een goede GI
3. Volgen cliënttevredenheid
4. Bestuurder aanspreken op wachtlijsten

Opheffen en voorkomen 
wachtlijsten

1. Jongeren in de CR

2 1. De Wmcz (kennis over?)
2. Veranderagenda 
3. Communiceren in de breedste zin van 

het woord

Veranderagenda 1. Trainingen om CR te 
professionaliseren (LOC)

3 1. Verbinding maken met elkaar, elkaar 
leren kennen (talenten en krachten, 
hoe kunnen de CR-leden elkaar helpen 
en versterken?)

2. Initiatieven ontwikkelen, vormen van 
voorlichting aan ouders

3. Draagvlak vanuit de organisatie: 
samenwerken met de bestuurder en 
de RvT

Verbinding maken met 
elkaar

1. Training
2. Verbinding met elkaar
3. Duidelijkheid: hoe gaan 

we verder? 

4 1. Op sterkte komen (mankracht, 
continuïteit)

2. Contact met de achterban: ideeën hoe 
we hen kunnen betrekken

3. Samen met organisatie activiteiten 
ontwikkelen waarbij er contact is met 
jongeren en ouders

Cliëntenraad op sterkte 
krijgen en zorgen dat 
de cliëntenraad een 
koers (rode draad, eigen 
agenda) heeft van 
waaruit ze werkt

1. Continuïteit bij de CR

5 1. Clientparticipatie
2. Clienttevredenheid (onderzoek Triqs)
3. Klachtenregeling voor cliënten

Een kennisbank/FAQ 
voor de CR/ondersteuner

1. Deelname landelijk 
netwerk wordt 
overwogen

2. Training Wmcz (LOC)

6 1. Jongeren en ouders 
vertegenwoordigen zichzelf landelijk

Jongeren en ouders 
vertegenwoordigen 
zichzelf landelijk

1. Rechtstreeks 
contact met andere 
cliëntenraden

https://voordejeugd.nl/projecten/zes-regionale-pilots/
https://voordejeugd.nl/projecten/zes-regionale-pilots/
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CR Top 3 van de cliëntenraden Prioriteiten Wensen

7 1. Ledenwerving
2. Bekendheid CR
3. Uitrollen actief deelnemen leden CR 

aan werkgroep bijeenkomsten

Ledenwerving 1. Meer CR-leden
2. Meer bekendheid 

bestaan CR

8 1. Kwaliteit van het werk, 
professionaliseren JB

2. Mindset binnen de sector, 
cultuurverandering

3. Zichtbaarheid CR naar achterban
4. Stem-app gebruiksvriendelijk maken

Kwaliteit van het werk 
professionaliseren

1. CR op netvlies bij 
cliënten en organisatie

2. Ondersteuning vanuit de 
organisatie om als CR-lid 
aanwezig te kunnen 
zijn bij activiteiten en 
bijeenkomsten

9 1. De CR goed op poten krijgen, positie 
pakken zodat de CR goed en tijdig 
geïnformeerd is

2. Meer CR-leden zodat de CR versterkt 
wordt en minder kwetsbaar is

3. Wachtlijstproblematiek bespreken

Antwoord krijgen 
op vragen die de CR 
heeft gesteld aan de 
organisatie

1. Stevige CR, een team
2. Werk CR meer gedragen 

door en binnen de 
organisatie

3. Activiteiten rond 
signalen vanuit de 
CR organiseren en 
uitvoeren: bijv. symposia

10 1. Ervaringsdeskundigen inzetten binnen 
de organisatie (met jongeren en 
ouders in gesprek)

2. Doorlopende kwaliteitsmeting middels 
de Stem-app

3. Beter feitenonderzoek: m.n. bij 
complexe echtscheidingszaken 
ook gebruik maken van (getrainde) 
ervaringsdeskundigen

De inzet van 
ervaringsdeskundigheid 
binnen de organisatie

1. Bijeenkomsten van LOC 
zijn fijn: uitwisseling is 
belangrijk.

2. Informatieprotocol: 
wanneer wordt 
een cliëntenraad 
geïnformeerd zodat 
een adviesprocedure 
prettiger verloopt

3. Opleidingsbudget voor 
medezeggenschap

11 1. De CR helpt, adviseert waar het kan
2. De CR wil op elk niveau aansluiten
3. De implementatie van de Stem-app

Aansluiten waar het 
kan: ook bij gesprekken 
tussen JB en de 
gemeente

1. Uitwisseling is prettig
2. Wel de ruimte 

voor de CR om 
medezeggenschap in te 
richten naar wensen en 
behoeften van leden



46

CR Top 3 van de cliëntenraden Prioriteiten Wensen

12 CR
1. Houding van medewerkers: niet 

persoonlijk aantrekken van emotionele 
uitingen 

2. Bejegening, laat zien dat je er bent 
voor kind en ouders

3. 18 Plus is er ook nog!
 
JR
1. Contact biologische ouder-kind 

bewaken
2. Communicatie
3. Informatievoorziening en 

besluitvorming
4. Rol JB/JR’ers: niet verschuilen achter 

een team. De rol is niet veranderd

Communicatie 1. Aansluiten bij LOC (daar 
lift de JR op mee)

2. Deelname aan 
voorzittersoverleg om 
de conceptrapportage 
te bespreken

13 1. Communicatie en bejegening
2. Samenwerking
3. JB-er en cliënt
4. Werkdruk, caseload en ziekteverzuim

Niet bekend 1. De Stem-app draait: de 
data achter de Stem-
app zou de CR inzicht 
kunnen geven waar 
het goed gaat tussen 
cliënt en JB-er en 
waar knelpunten zijn. 
Bijvoorbeeld: “Is er een 
match tussen cliënt en 
JB-er?” Hoe is dit in 
relatie tot personele 
wisselingen?

14 1. Raadplegen over beleidsontwikkeling 
op thema

2. Thema’s gevoed door actuele 
interne en externe ontwikkelingen 
bijvoorbeeld het actieplan Verbetering 
Feitenonderzoek, ketenversnelling en 
aanpak geweld in de jeugdzorg

Uitvoering 
stakeholderpanel
(RvdK is vrijgesteld 
van het opzetten en 
ondersteunen van een 
CR)

1. Nog meer uitvoering 
geven aan het 
stakeholderpanel

2. Ongevraagd thema’s 
onder de aandacht 
brengen binnen de 
organisatie

15 Niet bekend Niet bekend Niet bekend
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Cliënten: 
Formeel is de jeugdige de (primaire) cliënt. Met leden van het cliëntsysteem kan de jeugd- en gezinsprofessional 
ook een professionele hulpverleningsrelatie aangaan. (Kompas voor Jeugdhulp en Jeugdhulpverlening, 2016 
pagina 24)

Cliëntondersteuning: 
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan 
het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke 
dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen (Wmo, 2014, artikel 1.1.1).

Cliëntenraad: 
Ouders, opvoeders of andere betrokken leden van het cliëntsysteem kunnen de belangen van de (minderjarige) 
jeugdige vertegenwoordigen in de Cliëntenraad, bijvoorbeeld van de gecertificeerde jeugdinstelling. 

Cliëntsysteem: 
“De groep van aan elkaar gerelateerde personen die in het leven van de cliënt(en) een (belangrijke) rol spelen. 
Leden van het cliëntsysteem hoeven niet per definitie zelf ook cliënt te zijn, ook al is dat wel vaak het geval. 
In de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn gezin en familie dikwijls het cliëntsysteem van de jeugdige primaire 
cliënt.” (Kompas voor Jeugdhulp en Jeugdhulpverlening, 2018 pagina 24).

Gecertificeerde instelling: 
Rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig certificaat als bedoeld in artikel 3.4 en die een 
kinderbeschermings-maatregel of jeugdreclassering uitvoert (Jeugdwet, artikel 1.1).

Jongerenraad: 
De jeugdigen hebben hun eigen vertegenwoordigers in de jongerenraad van de gecertificeerde instelling. Daar 
kunnen zij direct hun stem laten horen.

Bijlage 5
Definities
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AKJ  = Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

GI  = Gecertificeerde Instelling

IGJ  = Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

JB-er  = Jeugdbeschermer

Jb/jr  = Jeugdbescherming en jeugdreclassering

KMI  = Keurmerkinstituut

LCvV  = Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

RvdK  = Raad voor de Kinderbescherming

VT  = Veilig Thuis

Wmcz  = Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg

Wmo  = Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijlage 6
Afkortingen
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LOC Jeugd is een netwerk van jongeren, ouders en professionals 
in de jeugdzorg. We willen dat ieder kind, iedere jongere een 
waardevol leven kan leiden. Ook als hij of zij zorg nodig heeft. 
We hebben dat uitgangspunt verwoord in de visie ‘waardevolle 
zorg’. Daarin zeggen we dat de (jeugd)zorg zich moet richten op 
dat wat voor mensen waardevol is, op wat zij belangrijk vinden. 
Vanuit die visie ondersteunen we cliëntenraden.

locjeugd.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!
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