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Activiteitenplan Cliëntenraad Jeugdbescherming Overijssel 2017 
 
 
Waarom een activiteitenplan?  
Voortdurend komt er werk af op de cliëntenraad. Een activiteitenplan is bedoeld 
als hulpmiddel om het werk van de cliëntenraad goed in te delen. Het geeft 
overzicht en dwingt ons om keuzes te maken. In dit activiteitenplan staan de 
onderwerpen waar wij ons – als cliëntenraad – in 2017 mee bezig willen houden.  
 
Opzet 
In dit activiteitenplan hebben we een aantal activiteiten van de cliëntenraad 
gekoppeld aan de taken en bevoegdheden van de raad zoals deze zijn 
opgenomen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Aan 
de orde komen:  
 

1. Het adviesrecht 
2. Het instemmingsrecht of zwaarwegend adviesrecht 
3. Het recht op informatie 
4. De werkwijze van de cliëntenraad 
5. Ondersteuning 
6. Taakverdeling leden cliëntenraad 
7. Middelen 

 
1. Adviesrecht 

 
In artikel 3, eerste lid WMCZ, wordt een opsomming gegeven van de 
onderwerpen waarover de bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel in ieder 
geval advies moet vragen aan de cliëntenraad. Over deze en andere 
onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, kan de cliëntenraad bovendien te 
allen tijde ongevraagd een advies uitbrengen.  

 
Bij het schrijven van dit activteitenplan was er (nog) geen jaarplan 2017 van 
JbOV beschikbaar. De cliëntenraad beschikt wel over de Kaderbrief 2017. We 
hebben daarom een aantal onderwerpen uit artikel 3 WMCZ gekoppeld aan de 
Kaderbrief JbOV.  

 
• Samenwerking Gelderland 
Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) en Jeugdbescherming Overijssel 
(JbOV) werken al geruime tijd samen. Afgelopen jaar is onderzocht hoe de 
samenwerking verder geïntensiveerd kan worden en in juli 2016 ontving 
de cliëntenraad de adviesaanvraag inzake het voorgenomen besluit om te 
komen tot een bestuurlijke fusie van JbOV en JbGld.  
De cliëntenraad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit maar heeft 
daar een aantal voorwaarden, aandachtspunten en suggesties aan 
toegevoegd. 
De plannen voor de bestuurlijke fusie zullen in 2017 gevolgen krijgen en 
zijn in het kader van de WMCZ adviesplichtig. De adviesaanvragen over de 
invulling van de samenwerking met Gelderland zullen wij uiteraard zeer 
zorgvuldig behandelen.  
De effecten van de samenwerking zullen wij in 2017 monitoren. Hierbij 
richten wij ons vooral op de gevolgen voor de kwaliteit van de dienst- en 
hulpverlening van JbOV. 
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Als cliëntenraad JbOV hebben wij contact met de cliëntenraad van JbGld 
en bespreken wij de wensen en mogelijkheden voor onderlinge 
samenwerking. In 2017 zullen wij het contact met de Gelderse raad 
onderhouden en zullen wij zaken afstemmen als het gaat om 
adviesaanvragen en intensivering van de samenwerking tussen JbOV en 
JbGld.  

 
• Veranderingen in de organisatie   
In 2016 is de besluitvorming over de reorganisatie en bezuinigingen 
betreffende het primair proces afgerond. De implementatie ervan is per 1 
september 2016 in gang gezet.  
Onze instemming met het voorgenomen besluit voor een bestuurlijke fusie 
met JbGld ging samen met een aantal voorwaarden die betrekking hebben 
op deze reorganisatie. Deze voorwaarden zijn:  

- De huidige reorganisatie binnen JbOV wordt uitgevoerd conform de 
bestaande vastgestelde plannen; 

- Geen nieuwe bezuinigingen betreffende het primair proces tot ten 
minste 1 januari 2018; 

- Geen nieuwe organisatorische veranderingen betreffende het 
primair proces tot ten minste 1 januari 2018.  

De cliëntenraad wil zien dat in 2017 de ‘rust’ terugkeert in de organisatie, 
dat de caseload wordt verlaagd en het ziekteverzuim naar beneden gaat.  
De cliëntenraad zal in 2017 bijhouden of aan deze voorwaarden wordt 
voldaan. Dit zal ook onderwerp van gesprek zijn in het jaarlijkse 
overlegmoment van de cliëntenraad met de ondernemingsraad.  
Aan de bestuurder hebben wij meegegeven dat de communicatie rondom 
een bestuurlijke fusie bijzondere aandacht vraagt en dat vooral moet 
worden ingezet op het meegeven van stabiliteit, rust en beheersing. Ook 
ten aanzien van dit onderwerp zullen wij een vinger aan de pols houden.  

 
• Personeelsbeleid 
Wanneer het gaat om het benoemen van personen die rechtstreeks de 
hoogste zeggenschap uitoefenen in de organisatie, dient de cliëntenraad in 
de gelegenheid te worden gesteld om hierover advies uit te brengen.  
Wanneer dit in 2017 aan de orde is, zullen wij advies uitbrengen. De 
cliëntenraad beoordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van 
cliënten. 
 
• Financieel beleid  
De cliëntenraad ontvangt de financiële stukken van JbOV – zoals de 
begroting en de jaarrekening – voor advies. Voor de cliëntenraad is het 
toezicht en de controle op financieel beleid geen gesneden koek. Hierover 
zullen wij in overleg gaan met de bestuurder. Zonodig zullen wij externe 
deskundigheid inhuren om de financiële plannen en financiële 
verantwoording op waarde te kunnen toetsen.  
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2. Het zwaarwegend adviesrecht 
 
Artikel 4 WMCZ regelt het zwaarwegend adviesrecht van de cliëntenraad. Deze 
bepaling houdt in dat wanneer de bestuurder van JbOV een besluit wil nemen dat 
afwijkt van het uitgebrachte advies, deze ten minste éénmaal met de 
cliëntenraad, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, overleg moet plegen.  
 
Het instemmingsrecht van de cliëntenraad geldt ten aanzien van specifieke 
aangelegenheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bewaking, beheersing of 
verbetering van de kwaliteit van de zorg (zoals de C-toets) en om het vaststellen 
of wijzigen van regelingen die voor cliënten van toepassing zijn, zoals 
bijvoorbeeld een klachtenregeling.  
 
De klachtenregeling voor cliënten is een belangrijk item voor de raad. De 
cliëntenraad hecht aan een laagdrempelige klachtenprocedure die toegankelijk 
en helder is voor cliënten. In 2017 wil de cliëntenraad onderzoeken of de 
bestaande regeling functioneert naar tevredenheid van cliënten.  
Het klachtenformulier van de Klachtencommissie is ook een punt van aandacht. 
De cliëntenraad heeft suggesties voor dit formulier meegegeven aan de 
bestuurder. In 2017 moet blijken of het formulier voldoet aan de behoefte.  
Eénmaal per jaar heeft de cliëntenraad een overleg met het Advies- en 
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). In dit overleg komen de hiervoor genoemde 
punten ook aan de orde.  
 

3. Het recht op informatie 
 
Artikel 5 WMCZ regelt het recht op informatie. Dit houdt in dat JbOV de 
cliëntenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en gegevens 
verstrekt die de cliëntenraad, voor de vervulling van haar taak, redelijkerwijs 
nodig heeft.  
De cliëntenraad vergadert ten minste vier keer per jaar met de bestuurder. Voor 
dit overleg kunnen beide partijen agendapunten inbrengen. Bij dit overleg zijn 
ook de regiomanagers aanwezig en twee keer per jaar een delegatie van de Raad 
van Toezicht.  
 

4. Werkwijze van de cliëntenraad 
 

• Doel en visie van de raad 
Doel van de cliëntenraad is het behartigen van de collectieve belangen van 
cliënten. De cliëntenraad doet dit door middel van: 

- het signaleren van knelpunten en problemen; 
- het adviseren over beleid voor cliënten; 
- het meedenken en meepraten over onderwerpen die voor cliënten van 

belang zijn; 
- in het contact met de bestuurder de stem van de cliënt laten horen. 

 
Via de cliëntenraad hebben cliënten indirect invloed op het beleid dat door JbOV 
wordt gemaakt. De cliëntenraad hecht daarbij aan samenwerking en een open 
dialoog, het samen zoeken naar oplossingen en het geven van degelijke en 
onderbouwde adviezen aan de bestuurder. Essentieel daarbij is dat de 
cliëntenraad kan beschikken over goede en duidelijke informatie aan de hand 
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waarvan het gesprek met de bestuurder kan plaatsvinden en op basis waarvan 
vervolgens een weloverwogen oordeel kan worden gevormd.  
 

• Samenstelling van de raad 
In 2016 heeft de cliëntenraad twee nieuwe leden en twee aspirant-leden mogen 
verwelkomen. De cliëntenraad bestaat nu uit zeven leden waarvan twee leden 
aspirantlid zijn. Begin 2017 wordt met elkaar bekeken of de aspirantleden 
volwaardig lid kunnen en willen worden. De officiële benoeming van CR-leden 
vindt plaats door de bestuurder.  
 

• Kennis en vaardigheden 
De WMCZ geldt als leidraad voor het functioneren van de cliëntenraad. Van de 
leden van de raad wordt verwacht dat zij kennis nemen van de reglementen van 
de cliëntenraad en deze onderschrijven. Zowel het Reglement Cliëntenraad als 
het Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad worden jaarlijks geëvalueerd.  
 
Leden van de cliëntenraad ontvangen de interne en externe nieuwsbrieven van 
JbOV en kunnen zich via publicaties in andere media blijven informeren.  
In gezamenlijk overleg wordt bekeken of leden studiedagen en bijeenkomsten 
kunnen bezoeken. 
 
In onderling overleg wordt het functioneren van de cliëntenraad één keer per 
jaar geëvalueerd. Zo wordt in gezamenlijkheid besproken wat wordt verwacht 
van een voorzitter en in hoeverre leden onderling taken kunnen verdelen.  
Verder organiseren we een teambuildingdag met als doel om gezamenlijk aan de 
slag te gaan met het uitwerken van ideeën voor het optimaliseren van het 
functioneren van de cliëntenraad.  
 

• Contact achterban 
De cliëntenraad wil graag weten wat er leeft bij cliënten en hun 
ouders/verzorgers. De raad wil daarom meetings en contactmomenten 
organiseren met cliënten. Dergelijke bijeenkomsten zullen zijn gericht op 
kennismaking en informatie-uitwisseling.  
Verder wil de cliëntenraad onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
interactief verkeer tussen cliënten en de raad via het internet. Bezien kan 
worden in hoeverre Facebook en andere sociale media een rol kunnen spelen bij 
het contact maken met cliënten.  
 

• PR- en communicatie 
De cliëntenraad meent dat de informatievoorziening naar de achterban beter 
kan. Weliswaar is een nieuwe aangepaste folder beschikbaar maar de informatie 
over de cliëntenraad via de JbOV-site kan beter en bijvoorbeeld worden 
uitgebreid met bijvoorbeeld speciale publicaties voor cliënten.  
De pr van de cliëntenraad zal continue aandacht vragen. De cliëntenraad blijft in 
ieder geval zorgdragen voor tekstuele bijdragen aan de reguliere interne en 
externe nieuwsbrieven van JbOV.  
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5. Ondersteuning 
 
De cliëntenraad heeft een ambtelijk ondersteuner. De aanstelling van de 
ondersteuner is bedoeld om leden van de cliëntenraad (nog) beter in staat te 
stellen hun taak uit te oefenen. Taken van de ondersteuner zijn onder andere: 

- het adviseren en coachen van de cliëntenraad; 
- het coördineren van de werkzaamheden van de cliëntenraad; 
- het bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de cliëntenraad. 

De ondersteuner is in dienst van JbOV en wordt aangestuurd door de 
cliëntenraad. Zij werkt gemiddeld acht uur per week.   
Behalve inhoudelijke ondersteuning heeft de cliëntenraad secretariële 
ondersteuning voor gemiddeld vier uur per week. De secretaresse zorgt onder 
andere voor de verspreiding van de agendastukken, het notuleren van de 
vergaderingen, het verzorgen en archiveren van correspondentie en het maken 
van afspraken. 
 

6. Taakverdeling leden cliëntenraad 
 
Het bijwonen van de vergaderingen, het bestuderen van stukken en het contact 
met de achterban zijn verantwoordelijkheden van alle leden van de cliëntenraad. 
Daarnaast kan het zinvol zijn om taken onderling te verdelen, afhankelijk van 
specialistische kennis en deskundigheid van mensen. De hoeveelheid werk wordt 
hiermee gespreid en het zal de betrokkenheid van leden ten goede komen.  
 
In 2017 is er een aantal specifieke onderwerpen waar de cliëntenraad zich (nog) 
op wil richten: 

- Kwaliteitsbewaking; in overleg met kwaliteitsmedewerkers en de 
kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht denkt de cliëntenraad 
mee over kwaliteitsmeting en -borging. Punten van aandacht zijn de 
bejegening van cliënten, de aansluiting hulpvraag/aanbod, de overdracht 
tussen hulpverleners, de deskundigheid van hulpverleners en de 
continuïteit van de hulpverlening;  

- Cliënttevredenheidstoets; in 2017 wordt opnieuw een C-toets 
afgenomen bij (een selectie van) cliënten. De cliëntenraad zal 
meedenken en adviseren over de vraagstellingen; 

- Vangnet jongeren 18+; De cliëntenraad is niet gerust op de positie van 
jongeren die jeugdhulp krijgen en vervolgens 18 jaar worden. Wat 
gebeurt er met deze jongeren en wat zijn hun overgangsrechten? Hierbij 
zijn verschillende wetten van toepassing en de vraag is hoe de overgang 
van de ene naar de andere wet verloopt. Is sprake van een soepele 
overgang? Vallen jongeren in een gat? Zijn er onduidelijkheden? Een 
onderwerp waar de cliëntenraad in 2017 gericht onderzoek naar wil 
doen.  

- De cliëntenraad wil in kaart brengen wat de procedures zijn waar 
cliënten mee te maken hebben in het hulpverleningstraject. Vraag hierbij 
is of deze procedures soepel verlopen en op welke wijze een evaluatie 
plaatsvindt.  
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7. Middelen 
 
In artikel 2 WMCZ is geregeld dat de cliëntenraad recht heeft op middelen om 
het werk als raad goed te kunnen doen. Materiële zaken zoals bijvoorbeeld 
vergaderfaciliteiten, kopieermogelijkheden en kantoormateriaal zijn goed 
geregeld. Bovendien heeft JbOV aan CR-leden laptops in bruikleen gegeven. CR-
leden krijgen ook maandelijks een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd en zij 
kunnen hun onkosten declareren.  
 
In het reglement van de cliëntenraad is opgenomen dat JbOV een ‘zodanig 
budget beschikbaar stelt als deze [de CR] voor de invulling van zijn taak 
redelijkerwijs nodig heeft.’ (zie artikel 5.10). In artikel 5.13 is opgenomen dat de 
cliëntenraad het door JbOV beschikbaar gestelde budget zelf beheert en jaarlijks 
verantwoording aflegt over de besteding ervan.  
Tot nu toe heeft de cliëntenraad niet kunnen beschikken over een eigen budget. 
Dit is een punt dat we in 2017 geëffectueerd willen zien.  
 

Ten slotte 
 
We gaan ervan uit dat dit activiteitenplan ons houvast en duidelijkheid biedt voor 
wat betreft de activiteiten die wij belangrijk vinden. Uiteraard is het mogelijk dat 
nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen ons standpunt zullen beïnvloeden en 
prioriteiten verlegd zullen worden. Het jaarverslag 2017 is het middel om 
daarover verslag te doen.  
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BIJLAGE 
 
Vergaderdata cliëntenraad JbOV 2017 
 
 
Woensdag 11 januari   Almelo 
 
Woensdag 8 februari  Zwolle 
 
Maandag 6 maart   Almelo met bestuurder/regiomanagement/RvT 
 
Woensdag 5 april   Almelo 
 
Woensdag 3 mei   Zwolle 
 
Maandag 29 mei   Almelo 
 
Maandag 26 juni   Almelo met bestuurder/regiomanagement 
 
Woensdag 6 september  Zwolle met bestuurder/regiomanagement 
 
Maandag 2 oktober  Almelo + AKJ 
 
Maandag 30 oktober  Almelo 
 
Maandag 27 november  Zwolle 
 
Maandag 11 december   Zwolle met bestuurder/RvT 
 
 
 
De vergaderingen vinden plaats van 17.00 tot 19.00 uur.  
 
 
 
 


