
MEEPRATEN?

INFORMATIE VOOR JONGEREN
EN OUDERS/VERZORGERS



voor inspraak
voor medezeggenschap
voor het behartigen van 
gemeen schappelijke belangen
voor u!

DE CLIËNTENRAAD 
JEUGDBESCHERMING 
OVERIJSSEL IS ER:

•
•
•

•



DE CLIËNTENRAAD IS ER VOOR U!

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke 

belangen van de cliënten (kinderen/jongeren en ouders/

verzorgers) van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV). 

De cliëntenraad praat rechtstreeks met de bestuurder over 

allerlei zaken die voor u en uw kind, maar ook voor andere 

ouders/verzorgers en hun kinderen, belangrijk zijn.

De Jeugdwet verplicht JbOV om een cliëntenraad te 

hebben. Maar dat is niet de enige reden. Ook cliënten, 

bestuurder en medewerkers vinden een cliëntenraad 

 onmisbaar voor een goede kwaliteit van de jeugdzorg.

De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die voor 

u van belang zijn. Er worden veel onderwerpen in de 

cliëntenraad besproken, bijvoorbeeld over hoe er met 

cliënten wordt omgegaan of over hoe de wachttijd korter 

kan worden, voordat u en uw kind geholpen worden. De 

cliëntenraad kan hierover gevraagd en ongevraagd advies 

geven. De  cliëntenraad heeft daarbij een officiële status. 

 Hierdoor is de bestuurder verplicht bepaalde zaken met 

de  cliëntenraad te bespreken. Leden van de cliëntenraad 

 hebben hun oren en ogen open voor wat er leeft onder 

de jongeren en hun ouders. En ze zijn goed op de hoogte 

van wat er bij JbOV speelt.



Hierdoor kan de cliëntenraad een steentje bijdragen 

aan een betere behandeling van cliënten en zal de 

kwaliteit van de hulp verbeteren. 

WAT DOET DE CLIËNTENRAAD:

verwoordt de mening van cliënten

signaleert structurele klachten

volgt het beleid van JbOV op een 

positief kritische manier 

informeert cliënten

onderhoudt intern en extern contacten

over cliënten aangelegenheden 

WAT DOET DE CLIËNTENRAAD NIET?

De cliëntenraad bemoeit zich niet met een klacht 

over het werk van een individuele medewerker 

of met de begeleiding van een individuele cliënt. 

Hiervoor is het Advies- en Klachtenbureau 

Jeugdzorg (AKJ). Ook voor individuele vragen, 

advies en klachten kunt u zich wenden tot een 

professionele, onafhankelijke vertrouwenspersoon 

van het AKJ. Het AKJ heeft een telefonische 

adviesdienst. Deze is bereikbaar op nummer 

(088) 555 1000. Meer  informatie over het AKJ 

vindt u op www.akj.nl
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•



HOE WERKT DE CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad heeft drie tot negen leden, cliënten of 

voormalige cliënten (jongeren en/of ouders). Eén keer per 

maand heeft de cliëntenraad onderling overleg. Vier keer 

per jaar is er een overleg met de bestuurder en één keer per 

jaar is er overleg met de Raad van Toezicht. De cliëntenraad 

heeft contact met andere cliëntenraden en  instanties die 

voor het behartigen van cliëntenbelangen  belangrijk zijn. De 

cliëntenraad heeft een onafhankelijke zelfstandige positie 

die is verankerd in de wet. De  cliëntenraad maakt gebruik 

van de diensten van een  ondersteuner en kan zich laten 

adviseren door deskundigen.

WILT U IETS ONDER DE AANDACHT BRENGEN?

Hebt u ideeën, wensen, suggesties of klachten van 

 algemene aard? Deel ze met de cliëntenraad. Dit kan per 

mail, brief of telefoon. Zie ook: ‘wat doet de cliëntenraad 

niet’ (geen individuele klachten).

WILT U OOK MEEPRATEN?

Wilt u ook voor de belangen van de cliënten van JbOV 

 opkomen? En heeft u interesse om in de cliëntenraad mee 

te praten? Nieuwe leden zijn welkom. U kunt zich per brief, 

per e-mail (cliëntenraad@jbov.nl) of telefonisch aanmelden 

bij de ondersteuner van de cliëntenraad. U wordt dan zo 

snel mogelijk door iemand van de cliëntenraad gebeld.



HET CONTACTADRES IS:

Cliëntenraad Jeugdbescherming Overijssel

Postbus 237, 7550 AE Hengelo

Telefoon: 088 856 78 00 

E-mail: cliëntenraad@jbov.nl

www.jbov.nl/clientenraad
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