
Verslag bijeenkomst Netwerk Cliëntenraden Jeugdzorg  
Donderdag 20 februari 2020 bij LOC Jeugd 
  
 

Aanleiding 
Donderdag 20 februari 2020 vond er bij LOC Jeugd een tweede 
bijeenkomst plaats met een aantal cliëntenraden uit de jeugdhulp en 
jeugdbescherming. Tijdens de bijeenkomst is verder van gedachten gewisseld over 
hoe cliëntenraden tot een netwerk van cliëntenraden komen. Doel van het netwerk is 
het uitwisselen van kennis, ervaring en goede voorbeelden van medezeggenschap.  
De reden is dat cliëntenraden aangeven graag in contact te komen met andere raden 
uit het jeugdveld. Met als belangrijkste doel: van elkaar leren.  
LOC Jeugd juicht dit toe: in het netwerk zien we allerlei goede voorbeelden van 
medezeggenschap en samenwerkingen die bijdragen aan betere jeugdzorg. Op 
verzoek van enkele cliëntenraden uit het netwerk van LOC Jeugd hebben we daarom 
dit initiatief genomen. LOC Jeugd ziet zijn rol hierbij als ondersteuner zodat het 
netwerk van cliëntenraden zich kan organiseren.  
 
Terugblik 19 december 2019 
Tijdens de bijeenkomst van 19 december zijn enkele goede voorbeelden gedeeld en 
is van gedachten gewisseld over het verder vormgeven van een netwerk.  
Wat zou een netwerk kunnen opleveren? Dat resulteerde in het volgende:  

● Samen sta je sterker. Dus samen optrekken richting de instellingen.   
● Leren van elkaar: Hoe pak je je rol? Hoe werk je samen met de directie? Hoe 

krijg je de juiste (beleids)informatie vanuit de organisatie? Hoe word je 
gefaciliteerd? Juist nu de nieuwe wet er komt! 

● Maar ook: Wat zijn goede voorbeelden waar ik wat aan heb? Hoe hebben 
anderen dat aangepakt?  

● Het zou fijn zijn als we een netwerk kunnen starten waarin de tijdsinvestering 
meer gaat zitten in de opbrengst dan in het onderhouden van het netwerk. 

● Het helpt mij als LOC Jeugd iets faciliteert waar CR hun vragen kunnen 
neerleggen zodat die voor andere raden zichtbaar zijn. Maar ook dat raden op 
elkaar kunnen reageren. Een soort vraagbaak voor en door cliëntenraden.  

● Een rubriek: veelgestelde vragen. 
● Samenwerken aan bijvoorbeeld een betere C-toets. Via Google Drive 

bijvoorbeeld.  
● Informatieverstrekking vanuit de regio. 
● Als je meer samen optrekt, kun je ook gezamenlijk een jaarverslag uitbrengen. 
● Met voorzitters bij elkaar komen en kijken hoe je leden betrekt en erbij krijgt. 

Dus een vorm van intervisie voor voorzitters.   
● Uitwisselingsprogramma met andere raden. Een soort audit: beoordeel een 

andere CR. Anderen kunnen soms meer zien dan jezelf.  
● Op dezelfde thema’s kun je samen optrekken om tot een advies te komen. 

 
Zie voor meer uitkomsten het verslag van 19 december 2019. 
 
 



Opbrengst 20 februari 2020 
Tijdens de bijeenkomst van 20 februari zijn nieuwe vertegenwoordigers van 
cliëntenraden aangeschoven. De volgende cliëntenraden waren aanwezig: 
 
Cliëntenraad Jeugd- & Gezinsbeschermers 
Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 
Cliëntenraad Jeugdbescherming Leger des Heils 
Cliëntenraad Jeugdbescherming Regio Amsterdam  
Cliëntenraad Oosterpoort 
Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg 
Cliëntenraad Sterk Huis 
Cliëntenraad Tilburgs platform Hart van Brabant 
 
Verkennen digitale uitwisseling 
Tijdens de vorige bijeenkomst werd de behoefte uitgesproken om elkaar zowel  
fysiek te ontmoeten (in bijeenkomsten) als digitaal. Het vraagt immers veel van  
cliëntenraden om elkaar regelmatig op te zoeken en dan biedt een digitale vorm  
mogelijk uitkomst. Margot Bouwens, als communicatie adviseur verbonden aan LOC  
Jeugd, laat zien wat de mogelijkheden zijn op de Praat mee! pagina op het platform  
van LOC Jeugd https://www.locjeugd.nl/praatmee/ en op sociale media. 
 
Al gauw blijkt dat een facebook-pagina voor cliëntenraden uit de jeugdhulp en 
jeugdbescherming de voorkeur heeft. Om vragen/casussen in te brengen en om 
ideeën, initiatieven en/of goede voorbeelden te delen. Een van de cliëntenraadsleden 
van Oosterpoort wordt beheerder en zal de pagina binnen enkele dagen openen.  
In groepjes worden spelregels besproken die van belang zijn voor goed gebruik van 
deze pagina:  

● Berichten mogen kritisch zijn maar opbouwend 
● Keep it simple! Gebruik eenvoudige taal zodat iedereen - van alle 

verschillende leeftijden en achtergronden - het begrijpt 
● We gaan respectvol met elkaar om: 

o Discrimineren op grond van geloof, culturele achtergrond of sekse is 
niet toegestaan 

o We roddelen niet: we noemen geen persoonlijke namen en delen geen 
(persoonlijke) informatie of documenten 

o We blijven fatsoenlijk in ons taalgebruik 
● De CR van een instelling/regio/stad zorgt ervoor dat de juiste leden lid zijn. 

Zodra de samenstelling in een raad verandert, geeft de CR dat door aan de 
beheerder. 

● Als je iemand een privébericht stuurt: meld het ook even op de algemene 
pagina. 

● Wanneer iemand zich niet houdt aan de afspraken zullen we deze persoon in 
eerste instantie aanspreken en waarschuwen. In het uiterste geval wordt 
iemand verwijderd uit de groep. Dat gebeurt door de beheerder na overleg 
met de desbetreffende CR. 

 
N.B. De facebook-pagina is inmiddels geopend en te vinden op: 
https://www.facebook.com/clientenraad.doorheelnederland 
 

https://www.locjeugd.nl/praatmee/
https://www.facebook.com/clientenraad.doorheelnederland


Afspraken 
● Over zes maanden wordt de facebook-pagina geëvalueerd: Levert het op wat 

we voor ogen hadden? Moeten de spelregels aangepast worden?  
● LOC Jeugd zal in het tweede kwartaal van dit jaar een voorstel doen voor een 

vervolgbijeenkomst. 
 
 
 
Over LOC Jeugd 
LOC Jeugd vindt dat jongeren en ouders altijd inspraak moeten hebben als het gaat 
om de zorg, hulp en ondersteuning die ze krijgen. Zij moeten in staat worden gesteld 
om zelf mee te praten en mee te beslissen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. LOC Jeugd ondersteunt jongeren en ouders, cliëntenraden, 
gemeenten, professionals, opleidingen en politici hierbij.  
 
Lid worden 
Cliëntenraden uit de jeugdzorg kunnen lid worden van LOC Jeugd. Door lid te 
worden:  

● Krijg je een training op maat van een dagdeel (4 uur). 
● Kun je gratis deelnemen aan alle openbare trainingen en cursussen van LOC 

en LOC Jeugd (dat zijn er minimaal 10 per jaar). 
● Kan de cliëntenraadondersteuner gratis deelnemen aan trainingen en 

cursussen voor cliëntenraadondersteuners. 
● Kun je advies van experts inwinnen bij het beoordelen van begrotingen, 

financiën en verbouwingen. 
● Kun je ongelimiteerd gebruik maken van de Vraagbaak LOC voor alle vragen 

over medezeggenschap. 
● Ontvang je vier keer per jaar het magazine Zorg & Zeggenschap. 

Meld je hier aan als lid 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6HeivxFFSL4IvC7vacoXUWVigAMZ4uUKP7xZhHoUqRaGyNA/viewform

