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1
Deze rapportage is een vervolg op het onderzoek naar medezeggenschap 
in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Informatie over het doel, 
de opzet, de organisatie en de onderzoeksvragen van dit onderzoek 
staat vermeld in Bijlage 1, als ook in hoofdstuk 2 van het rapport 
‘Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering.’ 

Dit rapport bespreekt de opvattingen van cliëntenraden over actuele thema’s. Centraal staat de 
volgende vraag:
Welke betekenis zouden de verkennende gesprekken in het kader van medezeggenschap  kunnen 
hebben voor1:
a. het normenkader en het actieplan feitenonderzoek?
b. de gecertificeerde instellingen en hun partners waarmee in de regio wordt samengewerkt? 
c. de cliëntondersteuning binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering?

Cliëntenraden in de jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) is gevraagd naar de bekendheid met 
en betrokkenheid bij deze thema’s en wat hiervan de betekenis is voor het kwaliteitsbeleid. Dit wordt 
beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4. Tijdens de gesprekken vertelden cliëntenraden over dilemma’s en 
over de uitdagingen om deze op te lossen. Hierover meer in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bestaat uit een 
samenvatting, conclusies en adviezen, genoemd tijdens het voorzittersoverleg op 2 juli 2020.  

Inleiding 

1 Medezeggenschap is het recht om mee te beslissen over zaken waar je bij betrokken bent: dit is de taak 
 van de cliëntenraad.

https://www.locjeugd.nl/publicaties/rapport-medezeggenschap-in-de-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/
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Het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is het kwaliteitskader voor gecertificeerde 
instellingen2.  
Specifieke doelen zijn: 
• Stimuleren en ondersteunen van de uitvoerende organisatie in het continu verbeteren van de kwaliteit 

van de organisatie teneinde de verwachte resultaten te behalen en te borgen.
• Vertrouwen geven aan gemeenten dat een uitvoerende organisatie voldoet aan de basale eisen voor het 

borgen van de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
• Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin borgen bij de uitvoering van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering (Normenkader 2.0, 2016)3.

Het normenkader schrijft voor aan welke eisen een gecertificeerde instelling (GI) moet voldoen. Het betreft 
bijvoorbeeld eisen op het gebied van deskundigheid van personeel, behandelmethoden, of hoe er wordt 
samengewerkt met andere organisaties. Regelmatig wordt getoetst of een gecertificeerde instelling (nog) 
werkt volgens het normenkader. Dit wordt gedaan door het Keurmerkinstituut (KMI). Zo’n toetsingsmoment 
heet een audit. 

Om de actualiteit van het normenkader én het draagvlak ervoor te toetsen is er een Commissie van 
Belanghebbenden (CvB). Deze commissie is ingesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) en bestaat uit vertegenwoordigers van drie ‘pijlers’: de cliënten, de gemeenten en de 
gecertificeerde instellingen. De leden van de CvB kunnen wijzigingen voorstellen voor het normenkader 
c.q. het certificatieschema jb/jr. Cliëntenraden kunnen via de cliëntenpijler van de CvB positieve en 
negatieve signalen over de uitvoering van het normenkader in de praktijk meegeven. Een recent CvB–
plan is naast landelijk overleg in de commissie, regionaal overleg te gaan voeren over de uitvoering 
van de kwaliteitsnormen in de praktijk ten einde beter zicht te krijgen op belemmeringen die cliënten, 
gecertificeerde instellingen en gemeenten daarbij ervaren. Met dit plan wordt het draagvlak voor de inbreng 
van de pijlers binnen de CvB naar verwachting vergroot. Aan het idee dat “kwaliteit een continue plaats 
heeft in de dialoog tussen cliënt, gemeente en zorgaanbieder en tot stand komt in de driehoek tussen 
cliënt, professional/aanbieder en financier/opdrachtgever”4 wordt zodoende vormgegeven. 
In deze verkenning zijn de cliëntenraden gevraagd naar de bekendheid met het normenkader. Dit levert 
inzicht in het type gesprek tussen cliëntenraad en bestuurder over kwaliteit en de gevolgen ervan voor het 
kwaliteitsbeleid.

De Raad voor de Kinderbescherming werkt met een eigen kwaliteitskader. De inbreng van de cliëntenraad 
van de Raad over kwaliteit is in dit rapport meegenomen. Tabel 1 is een weergave van antwoorden op de 
gestelde vragen5. 

2
Het normenkader

2 https://www.locjeugd.nl/tools/animatie-uitleg-over-het-normenkader.
3 https://keurmerk.nl/media/cms_page_media/89/Certificatieschema_JB-JR_v2.0.pdf.
4 https://www.inkoopsociaaldomein.nl/publicaties/handreikingen/2020/06/16/handreiking-kwaliteitscriteria- 
 jeugdhulp-en-maatschappelijke-ondersteuning-voor-inkoop-digitale-versie.
5 Rapport Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering, Bijlage 1.

https://www.locjeugd.nl/tools/animatie-uitleg-over-het-normenkader
https://keurmerk.nl/media/cms_page_media/89/Certificatieschema_JB-JR_v2.0.pdf
https://www.inkoopsociaaldomein.nl/publicaties/handreikingen/2020/06/16/handreiking-kwaliteitscriteria-jeugdhulp-en-maatschappelijke-ondersteuning-voor-inkoop-digitale-versie
https://www.inkoopsociaaldomein.nl/publicaties/handreikingen/2020/06/16/handreiking-kwaliteitscriteria-jeugdhulp-en-maatschappelijke-ondersteuning-voor-inkoop-digitale-versie
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2.1 Bekendheid met normenkader 
Alle cliëntenraden van de gecertificeerde instellingen zijn op de hoogte van het normenkader (Tabel 1). Twee 
cliëntenraden zeggen er oppervlakkig van te weten en er wel van gehoord te hebben. Negen cliëntenraden 
zijn betrokken bij de audits door het Keurmerkinstituut. Daartoe vindt een gesprek plaats tussen de auditoren 
en de cliëntenraad tijdens de jaarlijkse en driejaarlijkse audits door het Keurmerkinstituut (normenkader 
2.0, 2016). Tijdens deze audit-gesprekken is de raad in de gelegenheid om diens mening te geven over de 
medezeggenschap: de inbreng van het cliëntperspectief in beleid en uitvoering ervan door de betrokken 
organisatie. Incidenteel is een cliëntenraad aanwezig bij het evaluatiegesprek (de bevindingen) van de 
audit van het Keurmerkinstituut en gecertificeerde instelling. Eén cliëntenraad ontvangt het rapport van het 
Keurmerkinstituut en één cliëntenraad ontvangt een samenvattend verslag van de bevindingen. 

Tabel 1. Samenvattende tabel normenkader6

2.2 Resultaten normenkader
Het normenkader staat meestal “ver van het bed “ van de cliëntenraden, maar is wel indirect onderwerp 
van gesprek tussen cliëntenraad en bestuurder. In het verlengde van het normenkader, ging afgelopen 
jaar veel aandacht uit naar de kwaliteit van de uitvoering en de continuïteit van de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, als ook over de mogelijkheden voor en de resultaten van cliëntenparticipatie.  
 
In het bijzonder gaat het over: 
 ò De kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbescherming: 

-  Cultuursensitief werken en meer aandacht voor gezinnen met een andere culturele achtergrond; 
-  Alle dossiers op orde: meer aandacht voor verantwoording van gegevens; 
-  Delen van informatie over werkprocessen en werkprocedures bijvoorbeeld door het bevragen van  
  teams n.a.v.  teamvergaderingen; 
-  Helderheid over de wisselende rol van de jeugdbeschermer gedurende een  
  jeugdbeschermingstraject: die van belangenbehartiger van het kind en gezin, mediator of politieagent. 

 ò De continuïteit van de jeugdbescherming: 
-  Wachtlijsten; 
-  Wisselingen van jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder, mede als gevolg van de werkdruk en schaarste  
  op de arbeidsmarkt; 
-  Faire budgetten voor de organisatie; 
-  Wens om betrokken te zijn bij de dialoog tussen cliënt, professional/aanbieder en financier/ 
  opdrachtgever;

6 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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 ò Cliëntenparticipatie; 
-  Meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op cliëntgebonden activiteiten en/of pilots, van  
  ontwikkeling t/m uitvoering; 
-  Betrokkenheid vanaf het begin, want zo stelt een van de betrokkenen: “Als cliëntenraden pas aan  
  het eind worden betrokken is er sprake van schijnparticipatie”; 
-  ‘Merkbaar beter’, jongeren en ouders moeten (concreet) resultaat ervaren van gesprekken en  
  adviezen over kwaliteit, kleine veranderingen zijn belangrijk om te melden.

 
Genoemde onderwerpen keren regelmatig terug op de agenda van het overleg tussen cliëntenraad en 
bestuurder en incidenteel in overleg met een team, met gedragsdeskundigen en werkbegeleiders. 

Als een gecertificeerde instelling een aanwijzing krijgt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of 
als er verbeteracties uit de audit door het Keurmerk Instituut komen, wordt er (soms) in samenspraak met de 
cliëntenraad een verbeterplan opgesteld. Als er druk op het verbeterplan staat, zijn veranderingen merkbaar. 
Als dat niet zo is, kan het lang duren voordat adviezen van de cliëntenraad zijn doorgevoerd. 
De cliëntenraad heeft van rechtswege invloed op besluitvorming inzake het algemeen beleid ter zake van 
kwaliteit7. Hieruit vloeit voort dat de raad belang heeft bij het normenkader en de kwaliteitseisen die zijn 
opgenomen in het certificeringsschema. 

2.3 Reflectie
Bijna alle cliëntenraden van gecertificeerde instellingen zijn op de hoogte van het normenkader. Een deel 
van de cliëntenraden is betrokken bij de audits door het KMI. Een kleiner deel is tevens betrokken bij 
het nabespreken van de audit en slechts twee cliëntenraden ontvangen (een samenvattend verslag van) 
de rapportage van het KMI. Omdat de organisatie instemming nodig heeft van de cliëntenraad voor elk 
voorgenomen besluit dat over het algemeen kwaliteitsbeleid gaat (Wmcz, art. 8 lid 1 sub d), mogen de 
raden verwachten dat zij betrokken zijn bij de audits en het resultaat van de audits. Ook mogen de raden 
verwachten dat hun adviezen over kwaliteitsverbeteringen sneller worden doorgevoerd en eerder merkbaar 
zijn voor jongeren en ouders met een jeugdbeschermingsmaatregel. 

Het kwaliteitsbeleid is terugkerend onderwerp van het gesprek tussen cliëntenraad en bestuurder en 
tussen cliëntenraad en andere vertegenwoordigers van de instelling. Adviezen van de cliëntenraad dragen 
bij aan verbeterplannen en verbeteracties. Echter, volgens de cliëntenraden laten dergelijke veranderingen 
regelmatig lang op zich wachten, tenzij er een aanwijzing is vanuit het KMI of de IGJ. 

De Commissie van Belanghebbenden kan het initiatief nemen tot het aanpassen van eisen in het 
normenkader. Cliëntenraden kunnen signalen over de praktische uitvoering ervan meegeven aan de leden 
van de cliëntenpijler van de CvB. Om het draagvlak voor het normenkader te vergroten en het inzicht 
in belemmeringen bij de uitvoering van het normenkader in de praktijk te verdiepen is overleg tussen 
cliëntenraden jb/jr, GI en gemeente op lokaal/ regionaal niveau gewenst.  

7 ”De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen besluit inzake  
 het algemeen beleid ter zake van kwaliteit....” (Wmcz, artikel 8 lid 1 sub d).
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8 https://voordejeugd.nl/samen-de-zorg-voor-jeugd-steeds-beter-maken/jongeren-beter-beschermen-als-
ontwikkeling-gevaar-loopt/actieplan-feitenonderzoek/.
9 https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk3.
10 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2016Z21194&did=2016D43587.
11 Inspraak is de mogelijkheid om je mening te laten horen.

Het actieplan verbetering feitenonderzoek8 is in 2018 opgesteld door de Raad voor de Kinderbescherming, 
de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis. Omdat Jeugdbeschermers en raadsonderzoekers de plicht 
hebben om “in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te 
voeren”, (Jeugdwet, artikel 3.3)9 is goed feitenonderzoek belangrijk. 

In 2016 is de motie Bergkamp10 over waarheidsvinding in de jeugdbescherming door de Tweede Kamer 
aangenomen. De motie stelt dat “alle medewerkers in de jeugdhulp, Raad voor de Kinderbescherming en 
kinderrechters op de hoogte dienen te zijn van de wettelijke verplichting tot waarheidsvinding; dat zij de 
beschikking hebben over de juiste instrumenten om aan waarheidsvinding te doen en hierover op een juiste 
manier te rapporteren; en dat de juiste manier van verslaglegging bij iedereen bekend dient te zijn; dat voor 
ouders helder is waar zij terecht kunnen met klachten.” 
In de motie wordt tevens gevraagd om een actieplan waarheidsvinding. Ter voorbereiding van dit actieplan 
werden vijf regiobijeenkomsten en een landelijk congres georganiseerd. Ervaringen met feitenonderzoek 
van jongeren, ouders, hulpverleners, raadsonderzoekers, rechters, advocaten en andere belanghebbenden 
werden gebundeld en dienden als bouwstenen voor een actieplan. Begin 2019 is gestart met de uitvoering 
van het actieplan verbetering feitenonderzoek, onder leiding van een landelijk projectleider. Dit plan loopt 
door tot eind 2021.

Tijdens deze verkenning is gevraagd of de cliëntenraadsleden op de hoogte zijn van het actieplan en of het 
verbeteren van het feitenonderzoek onderwerp van gesprek is tussen cliëntenraad en bestuurder.

3.1 Bekendheid met actieplan 
Tien cliëntenraden en het cliëntenpanel van de Raad voor de Kinderbescherming zijn bekend met 
het actieplan. Het onderwerp goed feitenonderzoek en het verbeteren ervan is een belangrijk thema 
voor cliëntenraden. Twee cliëntenraden noemen het actieplan verbetering feitenonderzoek en beter 
feitenonderzoek in de Top 3 van zaken die de cliëntenraad momenteel bezighouden.

Tijdens de gesprekken over het actieplan is het volgende gezegd:
 ò “In de cliëntenraad leeft waarheidsvinding wel heel sterk.”
 ò “Het is belangrijk dat jongeren en ouders inspraak11 hebben in en regie hebben over wat er in het eigen 

dossier staat. Door bijvoorbeeld te werken met een digitaal dossier, is het voor jongeren en ouders 
mogelijk om altijd toegang te hebben tot de informatie.”

 ò “Veranderingen kosten tijd, ook het verbeteren van feitenonderzoek.”
 ò “Het dossier, recht op inzage, is een gespreksonderwerp. Er is sprake van een machtsverschil. Als een 

vader iets zegt of schrijft, wordt dit niet zomaar aangenomen. Als een hulpverlener iets zegt of schrijft 
wel. Je zit als cliënt op een andere trede.”

 ò “Het opschonen van het dossier op verzoek van cliënten” 
 ò “Het vermijden van knip- en plakwerk” (geen teksten zonder meer overnemen uit eerdere rapportages). 
 ò “Het dossier starten met het heden in plaats van eindeloos herhalen van het verleden”.

3
Actieplan verbetering feitenonderzoek

https://voordejeugd.nl/samen-de-zorg-voor-jeugd-steeds-beter-maken/jongeren-beter-beschermen-als-ontwikkeling-gevaar-loopt/actieplan-feitenonderzoek/
https://voordejeugd.nl/samen-de-zorg-voor-jeugd-steeds-beter-maken/jongeren-beter-beschermen-als-ontwikkeling-gevaar-loopt/actieplan-feitenonderzoek/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk3
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2016Z21194&did=2016D43587
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Het verbeteren van feitenonderzoek is vrijwel altijd onderwerp van gesprek tussen cliëntenraad en 
bestuurder. Naast eerder genoemde aandachtspunten vertellen twee cliëntenraden over hun betrokkenheid 
bij WIJZ, het dossiersysteem van de gecertificeerde instelling. Ze denken mee over het cliëntgericht 
inrichten van het systeem. Het verwerken van informatie wordt ervaren als een verantwoordelijkheid van de 
jeugdbeschermer, iets dat feitelijk ook zo is (Jeugdwet, artikel 7.3.8 lid 1). Nadrukkelijk is door cliëntenraden 
de wens uitgesproken om meer invloed te hebben op wat er in het eigen dossier staat. Cliëntenraden geven 
aan te willen bijdragen aan deskundigheidsbevordering van de jeugdbeschermers en raadsonderzoekers op 
het gebied van feitenonderzoek.  
 
Zij bieden aan om de volgende onderwerpen samen te bespreken: 
 ò Een (geanonimiseerd) gezinsdossier;  
 ò Het begrip onpartijdigheid. “De onpartijdigheid van de jeugdbeschermer zorgt voor problemen in de 

procesgang. Jeugdbeschermers moeten meer een standpunt innemen en voor het belang van het kind 
gaan staan. En uitleggen wat ze doen en waarom ze wel of niet iets doen.”; 

 ò Het belang van keuzemotivatie. Wanneer een jeugdbeschermer niet reageert op vragen, of geen uitleg 
geeft  wordt diens keuze gauw als partijdig gezien. “Waarheidsvinding is soms lastig, maar je kunt als 
jeugdbeschermer wel duidelijk zijn in wat je vindt, doet en daarop aanspreekbaar zijn.”

3.2 Resultaat actieplan
De gesprekken over beter feitenonderzoek tussen cliëntenraad, bestuurder en organisatie leveren 
betrokkenheid op van de cliëntenraad bij het werk van de jeugdbeschermers (Zie ook §3.4.1).  
Incidenteel komt dit tot uitdrukking in:
 ò Invloed op de vormgeving van het dossiersysteem WIJZ;
 ò Bijdragen aan de deskundigheidsvorming, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij werkgroepen of 

teamoverleg;
 ò Bijdragen aan de cultuurverandering door de communicatie, werkwijze en methoden ter discussie te 

stellen.

De activiteiten vanuit het actieplan verbetering feitenonderzoek dragen bij aan bewustwording over 
hoe feitenonderzoek beter kan binnen de sector, een kwaliteitsverbetering waar binnen de GI’s het 
instemmingsrecht op van toepassing is (Wmcz, artikel 8 lid 1 sub d)12. De betrokkenheid van cliëntenraden 
bij dit actieplan en de verbeteringen rond dit thema kan beter, zo blijkt uit het rapport ‘Feiten op een rij: een 
tussenstand’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid (Wodc, 2020)13. Hieruit blijkt dat verbeteringen aan het werkveld worden overgelaten en dat de 
GI’s, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis tot eind 2021 de tijd hebben voor de uitvoering van 
21 acties. Eind 2019 zijn drie voorwaarde scheppende acties afgerond: praatplaten en twee onderzoeken. De 
uitrol en borging van 21 acties zal plaatsvinden in 2020 en 2021. De cliëntenraden zien nergens beschreven 
wat de acties aan concrete resultaten moeten opleveren. 

De cliëntenraden zijn benieuwd welke acties worden geïmplementeerd en uitgevoerd en met welk resultaat. 
Zij ontvangen hierover weinig gerichte signalen. De meeste (landelijke en regionale) informatie halen zij zelf 
uit openbare bronnen zoals bijvoorbeeld het NJi rapport ‘Samen werken aan feitenonderzoek’14. De regionale 
uitrol zou hierin verandering kunnen brengen. 

Het actieplan verbetering feitenonderzoek (2018–2021) geeft aan tot goed feitenonderzoek en onderbouwde 
besluiten in de jeugdbeschermingsketen te willen komen mét betrokkenheid van kinderen en ouders 
(Actieplan verbetering feitenonderzoek 2018-2020). Uit het voorzittersoverleg komt de wens naar voren dat 
de cliëntenraden intensiever betrokken worden bij de ideevorming, plan van aanpak t/m de uitvoering en 
niet pas bij de eindrapportage, wanneer die in allerlei gremia reeds is vastgesteld. 

 
12 “De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen besluit inzake het  
 algemeen beleid ter zake van kwaliteit....” (Wmcz, artikel 8 lid 1 sub d).
13 https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/11md-Tussenevaluatie-Actieplan-feitenonderzoek-
Jeugdbeschermingsketen-DSP-2020-1.pdf.
14 https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Samen-werken-aan-feitenonderzoek.pdf.

https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/11md-Tussenevaluatie-Actieplan-feitenonderzoek-Jeugdbeschermingsketen-DSP-2020-1.pdf
https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/11md-Tussenevaluatie-Actieplan-feitenonderzoek-Jeugdbeschermingsketen-DSP-2020-1.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Samen-werken-aan-feitenonderzoek.pdf
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3.3 Reflectie
Het actieplan Verbetering Feitenonderzoek is bij de meeste cliëntenraden bekend. Het verbeteren van 
de kwaliteit van feitenonderzoek is onderwerp van gesprek tussen cliëntenraad en bestuurder, een 
onderwerp waarover instemmingsrecht is. Cliëntenraadsleden (GI en RvdK) noemen het belang van 
deskundigheidsbevordering rond feitenonderzoek en dossiervorming en praten hierover (graag) mee. Om het 
verbeteren van het feitenonderzoek binnen de instelling te borgen heeft één GI een aandachtfunctionaris 
aangesteld. Cliëntenraden zijn tot nu toe ad hoc/onvoldoende betrokken bij het ontwikkelen en het uitvoeren 
van activiteiten die voortvloeien uit dit plan.
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15 https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01.
16 https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/onze-organisatie/?d=ouders.
17 https://adviespuntzorgbelang.nl/cli%C3%ABntondersteuning-sociaal-domein.
18 https://www.mee.nl/clientenondersteuning.
19 https://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2020-03-19.
20 Omdat diverse links hiernaar op de  websites zijn achterhaald, zijn deze niet opgenomen in een bijlage. 
 Zij zijn lopende het onderzoek al aangepast met als resultaat dat in elk geval de vindplaats van de CR op de 
 websites is verbeterd. Dit geldt niet voor dit onderwerp.

Met cliëntenraden is gesproken over cliëntondersteuning zoals wettelijk is geregeld in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo, artikel 2.3.2 lid 3)15. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
cliëntondersteuning van kinderen/ouders/verzorgers die een beroep doen op de Jeugdwet. In gesprek met de 
cliëntenraden jb/jr zijn hun ervaringen met cliëntondersteuning vanuit gemeenten én cliëntondersteuning 
door ervaringsdeskundigen aan de orde gekomen. 

4.1 De praktijk
Kinderen, jongeren, ouders en verzorgers kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon of een 
cliëntondersteuner, met name in situaties waar meer duidelijkheid over de rol van de jeugdbescherming en 
het (wederzijds) afstemmen van verwachtingen gewenst is. 
De Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ)16, 
biedt vertrouwenswerk dat altijd direct en zonder toegangseisen beschikbaar is. Vaak biedt een 
vertrouwenspersoon hulp en advies als er klachten zijn over de hulp die reeds is ingezet. Het AKJ is een door 
de overheid gefinancierde organisatie en werkt in opdracht van het ministerie van VWS, de Raad voor de 
Kinderbescherming en diverse landelijke instellingen. 
Zorgbelang17 en Mee18 bieden cliëntondersteuning: cliëntondersteuners kunnen een cliënt al bijstaan als er 
naar hulp wordt gezocht. Clientondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning én de Wet 
langdurige zorg ((Wlz, art. 4.2.1 lid c en artikel 8.1.1. lid 5 sub 7)19. Cliëntondersteuning door Zorgbelang en Mee 
wordt gefinancierd door gemeenten (Wmo) en door zorgverzekeraars (Wlz).

In de gesprekken met cliëntenraden wordt duidelijk dat cliënten van de GI’s en de Raad voor 
de Kinderbescherming gebruik maken van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (n=9), een 
vertrouwenspersoon (n=14) o.a. van Zorgbelang (n=5), een in 2016 door de organisatie zelf aangestelde 
cliëntondersteuner (n=1) en een in 2020 aangestelde cliëntambassadeur binnen het programma Zorg voor de 
Jeugd (n=1). MEE is in dit kader ook één keer genoemd. 

De rol van de cliëntondersteuner omvat in de regel:
 ò Het bieden van een luisterend oor; 
 ò Een vraagbaak zijn en informatie geven;
 ò Het bemiddelen bij communicatieproblemen tussen cliënt en jeugdhulpverlener. 

Cliënten binnen de jeugdbescherming worden niet actief gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. 
Informatie blijft beperkt tot een indirecte vermelding in algemene zin op de website of in een folder, onder de 
noemer van “Wat kunt u verwachten, Wat verwachten we van u, Uw rechten” of Frequently Asked Questions 
(FAQ). Het initiatief om cliëntondersteuning te krijgen, ligt meestal bij de cliënt. Uit de links naar de websites 
van de GI’s en cliëntenraden van GI’s (Bijlage 220) blijkt dat op de website regelmatig de informatie over 
cliëntondersteuning gecombineerd wordt met de informatie over het klachtenreglement. Volgens sommige 

4
Cliëntondersteuning

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01
https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/onze-organisatie/?d=ouders
https://adviespuntzorgbelang.nl/cli%C3%ABntondersteuning-sociaal-domein
https://www.mee.nl/clientenondersteuning
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2020-03-19
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21 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/09/8-miljoen-voor-clientondersteuning.
22 https://www.movisie.nl/koplopergemeenten-communicatie-bekendheid.
23 https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/cliëntparticipatie-in-het-gedwongen-kader.
24 Naar verwachting leidt landelijke implementatie tot een vermindering van klachten en minder negatieve  
 publiciteit. Tegenover de voordelen staat een nadeel, het kostenaspect.

cliëntenraden is dit niet de juiste plek. Hun advies is om de informatie over cliëntondersteuning (en de 
cliëntenraad) te ontkoppelen van klachten.

Cliëntondersteuning in een vroeg stadium kan ouders helpen bij het ‘begrijpen van jeugdbescherming’ 
en andersom kan het jeugdbeschermers helpen bij het ‘begrijpen’ van ouders. Potentiële klachten 
kunnen worden voorkomen door negatieve signalen intern op te vangen, te behandelen en af te 
wikkelen. Zo kunnen (formele) klachten juist worden voorkomen en levert cliëntondersteuning én een 
besparing van energie én een besparing van kosten (klachtencommissie en/of rechtszaak)  én meer 
tevreden cliënten op. De landelijke overheid investeert in cliëntondersteuning in het sociaal domein21. 
Inwoners, gemeenten en organisaties worden uitgedaagd om met nieuwe passende voorstellen te 
komen22.  
 
Tijdens de verkenning zijn door cliëntenraden verschillende vormen van cliëntondersteuning 
genoemd zoals: 
 ò De inzet van een deskundige. Het gaat om een persoon die de cliënt informatie geeft over het 

jeugdbeschermingstraject dat de cliënt naar verwachting zal doorlopen, op het moment dat deze 
ervoor open staat. Het betreft informatie over juridische procedures, de rol van de betrokken 
jeugdbeschermer en de werkwijze van de betrokken organisaties;

 ò De inzet van een ervaringsdeskundige. Zoals bijvoorbeeld het maatjesproject23 waarbij 
een ervaringsdeskundige ouder wordt gekoppeld aan een ouder die te maken krijgt met 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Of een ouder met dezelfde culturele achtergrond als 
de ouder die te maken heeft met jeugdbescherming, dit helpt een brug bouwen tussen de eigen 
cultuur (nieuwkomer) en de Nederlandse hulpverleningswereld;

 ò Een vertrouwenspersoon. Iemand die mee gaat op gesprek om de ouder tijdens het gesprek (of de 
andere ouder) te ondersteunen of later feedback te geven aan de jeugdprofessional. Of, een JIM 
(Jouw, door het kind, ingebrachte mentor).

De inzet van cliëntondersteuning door een ervaringsdeskundige vindt incidenteel plaats. Al dan niet in 
samenwerking met leden van de cliëntenraad zijn deze vormen van cliëntondersteuning ontwikkeld. 
Het aansluiten bij de wensen en behoeften van kinderen, jongeren en ouders met jeugdbescherming, 
het breder opzetten van cliëntondersteuning én het doorontwikkelen ervan, dat is het advies van het 
voorzittersoverleg (2 juli 2020 in Utrecht) aan de GI’s en de Raad voor de Kinderbescherming. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan het instellen van  een pool van ervaringsdeskundige ouders die, bij aanvang van 
de hulp of eerder, cliëntondersteuning kunnen bieden, hetzij op verzoek van de medewerker hetzij op 
verzoek van de cliënt. Met het aanstellen van een ervaringsdeskundige cliëntondersteuner heeft  één GI 
hieraan gehoor gegeven. 

4.2 Reflectie 
Het uitvoering geven van cliëntondersteuning voor de cliënten van GI’s en RvdK is in feite geen taak 
van cliëntenraden (zie deel I Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering, pagina 
10 en 14). Wel is het de nadrukkelijke wens van de cliëntenraden om cliëntondersteuning in structurele 
vorm beschikbaar te stellen binnen de jeugdbescherming. Cliëntenraden hebben voorbeelden van 
cliëntondersteuning aangedragen, die verder uitgewerkt en vooral ook landelijk uitgerold zouden 
behoren te worden. Het realiseren van deze wens kan beschouwd worden als een ongevraagd advies aan 
de betreffende organisatie(s) (Wmcz, artikel 9 lid 1)24. 
Een punt van aandacht daarbij is de belastbaarheid van cliënten en leden van de cliëntenraden voor 
dit doel. Aan het voorzittersoverleg is gevraagd of cliëntondersteuning in de jb/jr ook gewenst is en 
beschikbaar zou moeten zijn. Het antwoord daarop was een duidelijke “ja”.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/09/8-miljoen-voor-clientondersteuning
https://www.movisie.nl/koplopergemeenten-communicatie-bekendheid
https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/cliëntparticipatie-in-het-gedwongen-kader
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In de praktijk staan cliëntenraden jb/jr en de RvdK voor een aantal uitdagingen rond medezeggenschap. 
Cliëntenraden willen contact met hun achterban om de belangen van kinderen, jongeren en ouders die 
te maken hebben met jeugdbescherming, te behartigen. Ook willen cliëntenraden jb/jr en de RvdK graag 
onderling contact en met elkaar samenwerken. Ze stuiten echter op dilemma’s. Deze dilemma’s worden hier in 
willekeurige volgorde beschreven. 

5.1 Verschillen 
Binnen de jeugdbeschermingsketen is medezeggenschap verschillend geregeld.  GI’s hebben een 
medezeggenschapsraad (deze is verplicht vanuit de Wmcz). De Raad voor de Kinderbescherming heeft een 
ontheffing voor het instellen van een cliëntenraad, maar geeft wel invulling aan medezeggenschap via 
het stakeholderspanel. Veilig Thuis valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2015). In de 
Wmo is een met de Wmcz vergelijkbare medezeggenschapsbepaling niet voor Veilig Thuis opgenomen. 
Medezeggenschap bij Veilig Thuis is de verantwoordelijkheid van gemeenten: in een gemeentelijke 
verordening staat beschreven op welke manier medezeggenschap is geregeld. Vaak is dit via een Wmo 
(advies)raad georganiseerd (Wmo) maar dit kan per gemeente verschillen. Als een GI en Veilig Thuis samen 
‘onder één dak zitten’ heeft de GI een cliëntenraad, maar Veilig Thuis niet. De cliëntenraad van de GI staat 
voor een dilemma: wel of geen advies te geven over besluiten bij Veilig Thuis. Binnen de Jeugdketen is 
medezeggenschap dus niet eenduidig geregeld. 

5.2 Samenwerken 
Cliëntenraden jb/jr en de RvdK vertellen in het voorzittersoverleg behoefte te hebben aan contact met 
andere cliëntenraden jb/jr en de RvdK. Ze ervaren het contact met andere raden als positief en wenselijk. 
Uitwisseling van kennis en ervaring is leerzaam. Ook is er de wens om de krachten te bundelen en een sterke 
gelijkwaardige partner richting bestuurders, lokale en landelijke beleidsmakers te vormen: “We winnen aan 
kracht door samen te werken.” De ervaring van cliëntenraden is dat er binnen de organisaties angst is voor 
“een klaagclub of een club die ons op de vingers gaat kijken.” Het voorzittersoverleg uit  de wens om ‘In 
samenwerking dingen te willen veranderen.” Dat betekent niet dat ze het altijd eens zijn met het beleid. 
Maar “Het is de toon die de muziek maakt.” De wens is om in verbinding te zijn met andere cliëntenraden. 
Netwerkbijeenkomsten van cliëntenraden jb/jr en de RvdK dragen bij aan een dialoog en aan uitwisseling 
tussen cliëntenraden en vervolgens tussen cliëntenraad en bestuurder. Deze netwerkbijeenkomsten vinden 
nog niet structureel plaats en worden niet gefaciliteerd.  

5.3 Belangenbehartiging 
Medezeggenschap is de taak van de cliëntenraad. Cliëntenraden vertegenwoordigen een achterban. De 
cliëntenraad jb/jr is er voor cliënten die gebruik maken van de diensten van de gecertificeerde instelling en 
de Raad voor de Kinderbescherming. Naast de cliëntenraad organiseren jongeren en ouders zich in landelijke 
doelgroep-specifieke verenigingen en platforms. 

5
Uitdagingen
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Cliëntenraden jb/jr hebben bij de medezeggenschap ook te maken met mensen in hun achterban die om 
verschillende redenen boos zijn op jeugdzorg. Cliëntenraden geven aan het moeilijk te vinden om daar 
mee om te gaan. Het is een uitdaging voor de samenwerking. 
Het resultaat is ook dat er (groepen) ouders zijn die zich niet gehoord en vertegenwoordigd voelen. Zij 
laten hun stem soms alsnog via andere (maar informele) wegen horen. De kracht van een gezamenlijke 
boodschap van alle cliënten en ouders aan bestuurders en organisaties (lokaal en landelijk) gaat door 
miscommunicatie verloren. 

5.4 Reflectie
Cliëntenraden ervaren dilemma’s. Medezeggenschap binnen de keten is op verschillende manieren 
georganiseerd en dat maakt medezeggenschap binnen de jeugdbescherming kwetsbaar. Cliëntenraden 
willen samenwerken maar worden daarin niet structureel gefaciliteerd, zo blijkt uit het rapport 
Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering25. Cliëntenraden én doelgroep-
specifieke verenigingen behartigen de belangen van kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben 
met jeugdbescherming en jeugdreclassering. De manier waarop is verschillend en dat leidt soms tot 
problemen in  samenwerking. Voor het oplossen van de beschreven dilemma’s dient overleg plaats te 
vinden tussen cliëntenraden, cliënten en de organisaties binnen de jeugdbeschermingsketen. Waar 
nodig op landelijk niveau en waar mogelijk op regionaal/lokaal niveau. Pas dan zullen inspraak en 
medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden hun beslag krijgen.

25 https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/DEF-digitaal-Medezeggenschap-in-de-
jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-A4.pdf.

https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/DEF-digitaal-Medezeggenschap-in-de-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-A4.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/DEF-digitaal-Medezeggenschap-in-de-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-A4.pdf
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“De mate van 
betrokkenheid van 
cliëntenraden bij de 
activiteiten is wisselend, 
maar de wens om als 
gelijkwaardige partner 
betrokken te zijn is groot.”
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Tijdens de interviews met cliëntenraden van gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming 
zijn het normenkader, het actieplan verbetering feitenonderzoek en onafhankelijke cliëntondersteuning 
besproken. Deze activiteiten vinden plaats op landelijk niveau en worden (deels) uitgevoerd door externe 
contacten. De mate van betrokkenheid van cliëntenraden bij de activiteiten is wisselend, maar de wens om als 
gelijkwaardige partner betrokken te zijn is groot. 

Cliëntenraden zijn op de hoogte van het normenkader en betrokken bij de jaarlijkse audits. Kwaliteit is een 
voortdurend gespreksonderwerp tussen cliëntenraad en bestuurder. Cliëntenraden zijn niet betrokken bij 
lokale en regionale gesprekken tussen GI en gemeente over de kwaliteit binnen de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Daarom is niet duidelijk hoe het normenkader in de dagelijkse praktijk uitwerkt voor alle 
betrokkenen. Zo gaan eventuele signalen en resp. ervaringen met het normenkader verloren. 
Cliëntenraden zijn eveneens op de hoogte van het actieplan verbetering feitenonderzoek. Zij uiten de 
wens om vanaf het begin betrokken te zijn bij de activiteiten die vanuit dit plan worden georganiseerd. 
Organisaties buigen zich over het thema, cliëntenraden praten incidenteel (en vaak op persoonlijke titel) mee. 
Feitenonderzoek is echter wel een regelmatig terugkerend en voor de cliëntenraden belangrijk thema in de 
gesprekken tussen cliëntenraad en bestuurder.

Vertrouwenswerk en cliëntondersteuning is een recht van kinderen, jongeren en ouders en in verschillende 
wetten geregeld. Het voorzittersoverleg spreekt de wens uit om het recht op cliëntondersteuning binnen de 
jeugdbescherming formeel te regelen in samenspraak met de GI’s en gemeenten. Cliëntenraden willen helpen 
bij het doorontwikkelen van vormen die passen bij de doelgroep in de sector. 
Cliëntenraden van GI’s hebben incidenteel contact met elkaar en met de leden van het cliëntenpanel van de 
Raad voor de Kinderbescherming. Een open cultuur betekent ‘bij elkaar in de keuken kijken.’ Dit is als positief 
ervaren. En het smaakt naar meer. ‘De aard van het externe contact is informeren en geïnformeerd worden, 
afstemmen en behartigen van het cliëntbelang. Het is de wens van veel CR-en (n=7) om het onderlinge netwerk 
te versterken...’  (Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering, 2020 pagina 27).

6.1 Adviezen
De adviezen hier verwoord zijn voortgekomen uit het voorzittersoverleg op 2 juli 2020 in Utrecht. Cliëntenraden 
vertellen dat ze behoefte hebben aan netwerkvorming om een sterke en gelijkwaardige partner met 
de bestuurder te vormen. Zij wensen hierin op alle niveaus - organisatie, gemeente, regio en landelijk - 
ondersteund te worden. 
1. Voor de cliëntpijler van de CvB van het normenkader is een netwerk van cliëntenraden jb/jr heel waardevol. 

Belemmeringen in de praktijk bij de uitvoering van het normenkader kunnen zo eerder worden gedeeld en 
als signaal meegenomen naar het overleg in de Commissie van Belanghebbenden van het normenkader. 

2. Voor het actieplan verbetering feitenonderzoek is het belangrijk dat cliëntenraden in een vroeg stadium 
betrokken zijn bij de actuele uitvoering van het plan, als ook bij de regiobijeenkomsten. Ervaringen met 
feitenonderzoek, positieve ervaringen en knelpunten, kunnen worden uitgewisseld en goede voorbeelden 
gedeeld. Dit draagt bij aan een meer open cultuur, waarin verbetervoorstellen kunnen worden doorgevoerd. 

3. Onafhankelijke cliëntondersteuning vraagt om inzet van GI, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig 
Thuis en gemeente. De ideeën zijn er! Cliëntenraden kunnen vanuit hun positie goede voorbeelden van 
cliëntondersteuning omzetten in adviezen aan de organisatie en bestuurder26.

4. De inzet en motivatie van cliënten, cliëntenraden, jeugdprofessionals, beleidsmakers en bestuurders om 
de jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren is groot. De verbinding tussen alle betrokkenen 
is daarbij van grote waarde. Het faciliteren van verbondenheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! 
Daarbij hoort het gezamenlijk slechten van dilemma’s, zoals vermeld in deze rapportage en het rapport 
‘Medezeggenschap in de jeugdbescherming en Jeugdreclassering’.

6
Samenvatting en conclusies 
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6.2 Tot slot
In oktober 2020 constateren de inspecties gezondheidszorg en jeugd dat kwetsbare kinderen, 
ondanks de aanpak van de problemen, nog steeds onvoldoende zijn beschermd27. Zij dringen aan 
op het forceren van lokale oplossingen ten behoeve van de kwaliteit, denk aan het oplossen van 
de wachtlijsten en de personeelstekorten. Er moet ruimte ontstaan om te doen wat nodig is. Bij de 
inrichting van deze doorbraakaanpak is de betrokkenheid van de cliënten en de rol die hen wordt 
toebedeeld, niet duidelijk herkenbaar opgenomen in projectvoorstellen. 

26 https://www.movisie.nl/ervaringsdeskundigheid.
27 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/15/tk-bijlage-voortgangsrapportage-igj-en-ijenv-
kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd.

https://www.movisie.nl/ervaringsdeskundigheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/15/tk-bijlage-voortgangsrapportage-igj-en-ijenv-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/15/tk-bijlage-voortgangsrapportage-igj-en-ijenv-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
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28 https://www.locjeugd.nl/nieuws/rapport-medezeggenschap-in-de-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-online.

De opzet van het onderzoek staat beschreven in Hoofdstuk 2 van het onderzoek ‘Medezeggenschap in de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering28.’ Meer specifiek zijn paragraaf 2.4 en 2.5 de bron.

Onderzoek
Initiatiefnemer tot dit verkennend onderzoek is LOC Jeugd. Het Ministerie van 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 onderzoek ligt in 
handen van mevrouw T.L. (Tina) Bakker, MSc en mevrouw drs. C.D. (Tineke) Nienoord-Buré.

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.

Het doel van de verkenning ‘medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering’ is 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? 
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 laatste vraag. Uit het doel en de vraagstelling kan de doelgroep worden 
afgeleid.

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 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 hebben meegedaan aan deze verkenning. De non respons = 1.

Resultaten
De resultaten van deze verkenning zijn afkomstig van 14 gesprekken met voorzitters en leden van cliëntenraden 
van gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. In aansluiting hierop zijn door het 
voorzittersoverleg op 2 juli 2020 de adviezen geformuleerd.
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AKJ  = Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

MEE  = Organisatie die streeft naar en werkt aan een inclusieve samenleving 

CCV  =  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CVB  =  Commissie van belanghebbenden

KMI  =  Keurmerkinstituut

GI  =  Gecertificeerde Instelling 

Jb/Jr  =  Jeugdbescherming / Jeugdreclassering

IGJ  = Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

CR  =  Cliëntenraad

RvdK  = De Raad voor de Kinderbescherming

Wlz = Wet langdurige zorg

Wmo  = Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmcz  = Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen

WIJZ  = Clientregistratiesysteem gecertificeerde instellingen

VT  = Veilig Thuis

Bijlage 3
Afkortingen



Cliëntenraden over actuele thema’s in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020 23



24

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!

Uitgave december 2020
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