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1. Inleiding werkplan 2015  

 

1.1 Toelichting kerntaken van de vertrouwenspersoon van het AKJ  

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke 

organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg 

voorop. Kinderen, jongeren, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij 

vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan. Onze vertrouwenspersonen staan naast 

hen. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door 

kan gaan. 

Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de 

jeugdzorg. Meer informatie over het AKJ en de kerntaken van de vertrouwenspersoon is te 

vinden in de bijlage.  

 

1.2     Toelichting opzet werkplan  

Dit werkplan beschrijft de afspraken tussen Jeugdbescherming Overijssel en het AKJ die 

gemaakt zijn bij de bespreking van het jaarrapport 2014. Het werkplan vormt daarmee een 

overzicht van de gemaakte afspraken tussen de instelling en het AKJ. Naar aanleiding van 

nieuwe ontwikkelingen en/of veranderingen kunnen bepaalde werkzaamheden een ander 

tijdsverloop hebben en/of aangepast worden. Een en ander vindt plaats in nauw overleg met 

de contactpersoon van de instelling. 

 

Tevens wordt er in dit werkplan, naast de reguliere werkzaamheden van de 

vertrouwenspersoon, een overzicht gegeven van mogelijke andere activiteiten en de afspraken 

die vanuit de signalen zijn gemaakt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan jaarlijks 

terugkerende voorlichtingsrondes voor medewerkers of de afname van de AKJ-toets.  

 

Tot slot worden ook de afspraken over tussentijds contact en de veiligheid van de 

vertrouwenspersoon in het werkplan genoemd.  

 

2. Afspraken naar aanleiding van de bespreking van het jaarrapport 2014  

1.  Nu Veilig Thuis onder de WMO valt, zoekt het AKJ uit of cliënten van Veilig Thuis ook in  

     2015 bij het AKJ terecht kunnen voor ondersteuning. Dit wordt gemeld bij de  

     bestuurssecretaris van JbOV. 

2.  Het AKJ plant in 2015 een overleg met de klachtencommissie Overijssel om de  
 samenwerking te evalueren en verder af te stemmen. 
3. Het AKJ zal JbOV benaderen om te informeren of er binnen de teams of onder nieuwe  
 medewerkers behoefte is aan een voorlichting van het AKJ over de functie van de
 vertrouwenspersoon. 
4. JbOV gaat bekijken of er een beknopt document kan komen met betrekking tot het  
 veiligheidsplan, zodat het AKJ cliënten bij vragen of onduidelijkheid hierover, eenduidig 
 kan informeren. 
5. Wanneer het klachtenreglement is vastgesteld, zal JbOV het AKJ hierover informeren. 
6. JbOV gaat de tekst op de website met informatie over het AKJ aanpassen, zodat de  
 verschillende routes bij klachten duidelijker wordt.  
 
 
 
 
3. Praktische afspraken en overige activiteiten  
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Binnen Jeugdbescherming Overijssel werken Netty van der Velde en Mariëlle Nijhuis als 

vertrouwenspersonen voor (stief- en pleeg-) ouders en kinderen. 

De cliënten worden ondersteund vanuit AKJ, regiokantoor Deventer. 

Meer specifieke informatie over de contactgegevens is te vinden in bijlage 2. 

 

Tussentijds contact:  

Zodra er (zorgwekkende) signalen zijn, meldt de vertrouwenspersoon dit aan de teammanager 

van het AKJ. De teammanager gaat vervolgens in overleg met de bestuurder van het AKJ. Een 

van beide meldt het signaal aan de instelling.  

 

Veiligheid vertrouwenspersonen binnen de instelling:  

Het AKJ gaat er vanuit dat de vertrouwenspersonen ondersteuning krijgen van de 

medewerkers van de instelling wanneer er sprake is van een incident. Het gaat hierbij om de 

eerste zorg en opvang gelijk na een incident. Tevens wenst het AKJ dat wanneer de 

vertrouwenspersoon in het bijzijn van de medewerkers van de instelling onheus bejegend 

wordt, diegene hierop wordt aangesproken door de medewerker van de instelling.  
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Bijlagen   

 

Bijlage 1 AKJ algemeen 

 

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de 

jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen doen op 

onafhankelijke, professionele vertrouwenspersonen. Doel van het AKJ is verbeteren van de 

positie van volwassenen en jeugdige cliënten in de jeugdzorg. 

Het AKJ wil dat bereiken door het bieden van advies, informatie, voorlichting, 

(klacht)ondersteuning en signalering. Het AKJ gaat uit van het VN-Verdrag voor de rechten 

van het kind. De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Jeugdwet. 

 

Van de AKJ-beroepskracht wordt verwacht dat hij/zij in alle contacten met cliënten alert is op 

signalen van kindermishandeling. Hij/zij heeft de wettelijke plicht een vermoeden van 

kindermishandeling serieus te nemen, te onderzoeken en zo nodig te melden. Hiertoe heeft de 

Stichting AKJ een werkwijze bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld 

vastgesteld. 

 

Het AKJ is een landelijk georiënteerde organisatie die werkt in opdracht van de VNG. Het AKJ 

is een landelijk georiënteerde organisatie die werkt in opdracht van de VNG. Daarnaast heeft 

ook de Raad voor de Kinderbescherming het AKJ verzocht om cliënten bij te staan met 

informatie en advies, en zo nodig te ondersteunen.  

Het AKJ werkt vanuit regiokantoren in Amsterdam, Lelystad, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, 

Deventer en Sittard. 

 

Het AKJ is voor cliëntgroepen, opdrachtgevers en instellingen in de jeugdzorg een 

betrouwbare overlegpartner die: 

 naast de cliënt staat, hen actief ondersteunt en opkomt voor hun belangen; 

 objectieve informatie en advies geeft over rechten van cliënten; 

 informatie, advies en zo nodig ondersteuning biedt met betrekking tot 

klachten(procedures);  

 een bijdrage levert aan het kwaliteitsbeleid van de instelling; 

 een signalerende functie heeft bij de constatering van (structurele) onvolkomenheden en 

misstanden in de jeugdzorg. 

 

Het AKJ schrijft een jaarrapport per instelling over haar werkzaamheden betreffende deze 

instelling. In samenspraak met de instelling en op basis van de bespreking van het jaarrapport 

wordt een werkplan opgesteld. In het volgende jaarrapport wordt het werkplan geëvalueerd. 

Deze procedure is door het AKJ vastgelegd in de beleidscyclus. 

 

Op 21 mei 2010 is het AKJ positief beoordeeld op basis van de eisen van ISO 9001:2008 aan 

de hand van de CIIO Maatstaf 2009. Ieder jaar nadien vond een follow up plaats, met als 

resultaat dat het AKJ ISO gecertificeerd blijft. 
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Bijlage 2 Praktische gegevens AKJ- JbOV  

 

 Contactpersoon en contactgegevens van de instelling:  

 Bestuurssecretaris : Harrie Tijs  

 Postadres  : Postbus 568  

 Bezoekadres  : Burgemeester Drijbersingel 39 te Zwolle  

 Telefoonnummer : 088-856 7800 

 E-mailadres  : h.tijs@jbov.nl  

 

 Contactgegevens AKJ regiokantoor:  

 Netty van der Velde : n.vandervelde@akj.nl  

 Mariëlle Nijhuis  : m.nijhuis@akj.nl  

 Adres   : Bergstraat 23, 7411 ER Deventer  

 Telefoonnummer : 0570-671 661  

 Naam teammanager : Ilse Sweerman  

 Telefoonnummer : 088-555 10 00  

 E-mailadres  : i.sweerman@akj.nl  

 

 Contactgegevens AKJ Centraal Bureau:  

 Adres   : IJsbaanpad 9-11, 1076 CV Amsterdam 

 Telefoonnummer : 088 – 555 10 00  

 E-mailadres  : info@akj.nl  

 Website   : www.akj.nl 


