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Activiteitenplan Cliëntenraad Jeugdbescherming Overijssel 2019 
 
 
Een activiteitenplan 
In vergaderingen van de cliëntenraad is de afgelopen tijd regelmatig gesproken 
over de ‘papieren tijger’. Hiermee doelen we op plannen, voornemens en 
activiteiten die op papier keurig zijn verwoord maar het papieren stadium niet of 
nauwelijks ontstijgen.  
De cliëntenraad wil voorkomen dat een activiteitenplan een ‘papieren tijger’ 
wordt. Wat we wel willen is een kort overzicht van onze positie, onze missie, 
onze doelen en wenselijke acties. We willen selectiever worden wat betreft onze 
werkzaamheden en meer tijd en aandacht voor verdieping. Uit de veelheid van 
onderwerpen hebben we daarom besloten om ons in 2019 te focussen op vijf 
onderwerpen (zie punt 5). 
Maar eerst wat algemene informatie.  
 
1 De positie van de cliëntenraad JbOV 
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Jeugdwet. In deze 
wet zijn de onderwerpen opgenomen waarover de bestuurder van JbOV 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 (zie artikel 4.2.6 lid 1 Jeugdwet, bijlage 1).  
 
Er zijn ook onderwerpen waarvoor zwaarwegend adviesrecht van toepassing is. 
Dit betekent dat – wanneer de bestuurder 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 zwaarwegend 
adviesrecht is geregeld in artikel 4.2.7 lid 2 van de Jeugdwet (bijlage 2). 
 
Artikel 4.2.8 Jeugdwet 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 (zie bijlage 3).  
 
Officieel is de bestuurder de vaste gesprekspartner van de cliëntenraad, maar de 
raad heeft ook contact met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad.  
Bovendien wordt de cliëntenraad geraadpleegd door het Keurmerkinstituut, 
kunnen CR-leden deelnemen aan interne werkgroepen en is er regulier overleg 
met de portefeuillehouder cliëntparticipatie.  
De werkwijze van de cliëntenraad is uitgewerkt in het Reglement cliëntenraad (6 
april 2016) en het Huishoudelijk reglement cliëntenraad (2 november 2016). 
Beide reglementen zijn ondertekend door zowel de cliëntenraad als de 
bestuurder van JbOV.  
 
2 Samenstelling van de cliëntenraad 
De cliëntenraad JbOV bestaat uit vijf leden (1-1-2019). Voorzitter is Elise 
Wielens. De andere leden zijn: Esther Ottens, Annet Peters, Amanda Schotman, 
Stephan Veltman en André Wilbrink. Leden worden benoemd voor een periode 
van drie jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd. Hiervoor is een rooster 
van aftreden gemaakt.  
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3 Ondersteuning 
De cliëntenraad heeft een ambtelijk ondersteuner. De aanstelling van de 
ondersteuner is bedoeld om de 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 werkzaamheden van de cliëntenraad; 
- het bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de cliëntenraad; 
- het bijhouden van wet- en regelgeving op het gebied van 

medezeggenschap; 
- het leggen van verbinding met de interne organisatie.  

De ondersteuner is in dienst van JbOV en wordt aangestuurd door de 
cliëntenraad. Zij werkt gemiddeld 8 uur per week.  
Naast de inhoudelijke ondersteuning heeft de cliëntenraad secretariële 
ondersteuning. De secretaresse zorgt onder andere voor verspreiding van 
agendastukken, het notuleren van vergaderingen en het archiveren van 
correspondentie.  
 
4 Waar staat de cliëntenraad voor?  
Doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen 
van cliënten (en/of hun ouders/verzorgers1) van Jeugdbescherming Overijssel. 
Dit willen we doen door middel van: 

- het signaleren van knelpunten en problemen die cliënten ervaren; 
- 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.  

 
Onze missie is het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening aan 
cliënten van JbOV. Het perspectief van de cliënt is daarbij leidend voor ons.  
Als cliëntenraad streven wij naar actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
beleid en inrichting van werkprocessen die van invloed zijn op de kwaliteit van de 
dienstverlening aan cliënten. Hierbij richten wij onze aandacht op het effect van 
procedures en processen op de beleving van cliënten.   
 
5 Focus 
Hieronder de vijf onderwerpen waar wij in 2019 prioriteit aan willen geven.  
1 Kwaliteit dienstverlening en cliëntparticipatie 
In 2017 was de cliëntenraad opdrachtgever van de cliënttevredenheidstoets (C-
toets). Naar aanleiding van de uitkomsten van de C-toets hebben wij 
aanbevelingen gedaan voor wenselijke verbeteracties.  
Door JbOV is vervolgens de notitie cliëntparticipatie opgesteld waarin 
aanbevelingen voor verbeteracties zijn opgenomen. Bovendien is een 
teammanager benoemd tot portefeuillehouder cliëntparticipatie. Deze 
portefeuillehouder heeft de opdracht om de verbeteracties concreet uit te 
werken. Deze acties richten zich onder andere op de informatievoorziening aan 
cliënten, bejegening en de participatie van jongeren.  
Door het cyclisch plannen van spiegelbijeenkomsten wil JbOV ervaringen van 
cliënten gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. Naast het contact met 
de bestuurder zullen we managementrapportages, klachtenregistratie en audits 
																																																								
1	Cliënten	van	JbOV	zijn	kinderen	en	jongeren.	Ook	hun	ouders/verzorgers	kunnen	we	als	cliënt	beschouwen.			
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gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit van de dienstverlening.  
 
In 2018 heeft de cliëntenraad kennis gemaakt met de portefeuillehouder 
cliëntparticipatie. In 2019 zullen we het contact en de samenwerking met haar 
uitbreiden en onze kennis, ideeën en ervaringen uitwisselen met als doel de 
cliëntparticipatie optimaal vorm te geven en de kwaliteit van de dienstverlening 
te maximaliseren. Uiteraard zullen hierbij ook de resultaten van de 
spiegelbijeenkomsten worden gebruikt. Ook verwachten we adviesaanvragen 
voor de notitie over cliëntparticipatie en een notitie over jongerenparticipatie.  
Verder hebben we een start gemaakt met het in kaart brengen van de 
procedures waar cliënten in het hulpverleningstraject mee te maken krijgen. 
Hierbij willen we onderzoeken of deze procedures soepel verlopen, op welke 
wijze een evaluatie plaatsvindt en of de genoemde tijdspaden worden gehaald.  
Door JbOV is een werkgroep samengesteld met jeugdbeschermers en een 
afvaardiging van de cliëntenraad. In deze werkgroep cliëntparticipatie wordt 
gewerkt aan het opstellen van tien (basis)gedragsregels voor JbOV-
medewerkers. De bedoeling is dat duidelijk(er) wordt wat een cliënt – bij de start 
van een maatregel – mag verwachten van JbOV en anderzijds wat medewerkers 
van een cliënt verwachten.  
 
2 Contact achterban 
De bekendheid en zichtbaarheid van de cliëntenraad is altijd een punt van 
aandacht geweest. We hebben echter al vaker geconstateerd dat de 
communicatie tussen de raad en degenen die zij vertegenwoordigt (de 
achterban) beter kan.  
De cliëntenraad wil graag weten wat er leeft bij de kinderen/jongeren en hun 
ouders/verzorgers. Om die reden willen we een cliëntenpanel opzetten: een 
vaste groep mensen (cliënten en ex-cliënten) die bereid is om enkele malen per 
jaar (online) vragen te beantwoorden, te vertellen over ervaringen of haar 
mening te geven. De informatie die wordt verkregen kan worden gebruikt ter 
onderbouwing van een advies of het verzamelen van signalen over knelpunten 
en problemen.  
Verder willen we ons richten op de mogelijkheden voor interactief verkeer tussen 
cliënten en de raad via het internet. We onderzoeken welke sociale media 
ingezet kunnen worden voor het contact maken (en onderhouden) met cliënten. 
Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als cliënten hun bijdrage voor verbetering van de 
dienstverlening online kunnen melden.  
 
In de huidige situatie krijgen cliënten bij hun intake een zogenaamd 
belangstellingsformulier uitgereikt. Met dit formulier kunnen cliënten aangeven of 
zij belangstelling hebben om mee te praten in de cliëntenraad. Ons idee is om dit 
formulier aan te passen en vooral te gebruiken voor de vraag of de cliëntenraad 
contact mag opnemen met de cliënt.  
 
3 Vangnet jongeren 18+ 
Ook vorig jaar stond dit onderwerp in ons activiteitenplan. We zijn namelijk 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? De cliëntenraad doet 
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gericht onderzoek naar dit onderwerp en heeft hierover contact met een jongen 
(18+) die in een vergadering van de cliëntenraad zijn verhaal komt doen.  
 
4 Contact en samenwerking met organisaties 
We vinden het zinvol om contact te leggen met enkele cliëntenraden van 
jeugdbescherming in andere provincies, met als doel van elkaar te leren en 
informatie uit te wisselen over relevante ontwikkelingen. In eerste instantie 
zullen we contact zoeken met de raden in Groningen/Drenthe en Friesland. 
Verder ontvangen we nieuwsbrieven en publicaties van onder andere landelijke 
koepels als het LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) en het LSR (Landelijk 
Steunpunt Medezeggenschap). In gezamenlijk overleg wordt bekeken of leden 
studiedagen en bijeenkomsten bezoeken.  
 
5 Evaluatie klachtenprocedure JbOV 
De klachtenregeling voor cliënten blijft een belangrijk item voor de raad. Als 
cliëntenraad hechten we aan een laagdrempelige klachtenprocedure die 
toegankelijk en helder is voor cliënten. We willen onderzoeken of de bestaande 
regeling naar tevredenheid functioneert en of het speciale klachtenformulier 
voldoet aan de behoefte van zowel de klachtencommissie als cliënten.  
 
5 En verder:  

- Publiciteit en voorlichting 
De PR van de cliëntenraad vraagt continue aandacht en ook komend jaar zullen 
we in ieder geval zorgdragen voor tekstuele bijdragen aan de interne en externe 
nieuwsbrieven van JbOV.  
De informatie over de cliëntenraad op de website van JbOV houden we actueel 
en we zullen deze waar mogelijk uitbreiden met speciale publicaties voor 
cliënten.  

- Contacten en regulier overleg  
In 2019 staan op het programma: vier maal overleg met de bestuurder, éénmaal 
overleg met leden van de Raad van Toezicht, tweemaal een overleg met de 
ondernemingsraad en éénmaal met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 
(AKJ). De frequentie van het overleg met de portefeuillehouder was ten tijde van 
het schrijven van dit plan nog niet vastgesteld.  
Met de ondernemingsraad wisselen we verslagen uit van onze vergaderingen. We 
ontvangen het jaarverslag van het AKJ en het jaarverslag van de 
klachtencommissie. 

- Betrokkenheid werving nieuw lid Raad van Toezicht 
Met de Raad van Toezicht is afgesproken dat de cliëntenraad advies mag 
uitbrengen over de benoembaarheid van beoogde kandidaten voor de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht heeft aangegeven open te staan voor een 
gesprek over de wijze waarop de cliëntenraad invulling wil geven aan deze 
afspraak.  

- Financieel beleid 
De cliëntenraad ontvangt jaarlijks de financiële stukken van JbOV, zoals de 
begroting en de jaarrekening, voor advies. De kwartaalrapportages ontvangen 
we ter informatie.  
Voor de cliëntenraad is het analyseren van de financiële situatie van de 
organisatie geen gesneden koek. Hierover hebben wij overleg met de 
bestuurder. Zonodig zullen wij externe deskundigheid inhuren om de financiële 
plannen en financiële verantwoording op waarde te toetsen.  
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6 Middelen 
In artikel 4.2.5 Jeugdwet 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. 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 onderwerp staat in 2019 opnieuw op de agenda.  
 
7 Vergaderdata 
15 januari     Hengelo 
12 februari     Hengelo 
19 maart     Zwolle (+ RvB)  
16 april    Hengelo 
21 mei    Zwolle 
25 juni    Hengelo (+ RvB/RvT) 
 
juli en augustus geen vergaderingen ivm vakanties 
 
3 september    Zwolle 
1 oktober    Zwolle (+ RvB) 
5 november    Hengelo 
10 december    Zwolle (+ RvB)  
 
8 Ten slotte 
We realiseren ons dat er nog veel andere onderwerpen zijn die aandacht vragen. 
Dit activiteitenplan is een middel om ons houvast en duidelijkheid te bieden voor 
wat betreft de activiteiten waar wij prioriteit aan willen geven. Uiteraard is het 
mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen ons standpunt zullen 
beïnvloeden en prioriteiten verlegd zullen worden. Het jaarverslag 2019 is het 
middel om daarover verslag te doen.  
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Bijlage 1   uit de Jeugdwet 
 
§ 4.2.b. Medezeggenschap 
 
Artikel 4.2.6 
 
1. 
De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling stellen de cliëntenraad in 
ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit 
dat de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling of een of meer van de 
door een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling in stand gehouden 
organisatorische verbanden of locaties betreft, inzake: 
a. een wijziging van de doelstelling of grondslag; 
b. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van 
de samenwerking met een andere jeugdhulpaanbieder; 
c. de gehele of gedeeltelijke opheffing, verhuizing of ingrijpende verbouwing van 
de locatie waarin de jeugdhulp wordt geboden; 
d. een belangrijke wijziging in de organisatie; 
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de 
werkzaamheden; 
f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen 
uitoefenen bij de leiding van de arbeid; 
g. de begroting en de jaarrekening; 
h. het algemeen beleid inzake de aanvang en de beëindiging van de 
hulpverlening; 
i. voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
j. het algemene beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en de 
hygiëne en de geestelijke verzorging van, de maatschappelijke bijstand aan en 
recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor jeugdigen; 
k. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de 
te verlenen hulp; 
l. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van 
klachten en de aanwijzing van personen die belast worden met de behandeling 
van klachten, bedoeld in  artikel 4.2.1; 
m. wijziging van de regeling, bedoeld in  artikel 4.2.5, tweede lid, en de 
vaststelling of wijziging van andere regelingen die gelden voor jeugdigen en 
ouders aan wie jeugdhulp wordt verleend of ten aanzien van wie een 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering wordt uitgevoerd, of 
n. het belasten van personen met de leiding van dat onderdeel van het 
jeugdhulpaanbod waarin gedurende het etmaal jeugdhulp wordt verleend aan 
jeugdigen die in de regel langdurig in de accommodatie verblijven. 
 
2. 
Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het wezenlijk van invloed 
kan zijn op het te nemen besluit. 
 
3. 
De cliëntenraad is bevoegd de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling 
ook ongevraagd te adviseren inzake de in het eerste lid genoemde en andere 
onderwerpen die van belang zijn voor de jeugdigen en ouders aan wie jeugdhulp 
wordt verleend of ten aanzien van wie een kinderbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering wordt uitgevoerd. 
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Bijlage 2    uit de Jeugdwet 
 
§ 4.2.b. Medezeggenschap 
 
Artikel 4.2.7 
 
1. 
De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling nemen geen van een 
schriftelijk uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover 
dat redelijkerwijs mogelijk is, ten minste eenmaal met de cliëntenraad overleg is 
gepleegd. 
 
2. 
Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in  artikel 4.2.6, eerste lid, 
onderdelen i tot en met m, nemen de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde 
instelling, behoudens voor zover het besluit door de jeugdhulpaanbieder of de 
gecertificeerde instelling moet worden genomen krachtens een wettelijk 
voorschrift, geen van een door de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht advies 
afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in  artikel 4.2.11, eerste lid, 
heeft vastgesteld dat de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling bij 
afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft 
kunnen komen. 
 
3. 
De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling doen van een besluit 
inzake een onderwerp waarover de cliëntenraad schriftelijk advies heeft 
uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij van het advies afwijkt onder opgave 
van redenen, mededeling aan de cliëntenraad. 
 
4. 
Een besluit van de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, genomen 
in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de cliëntenraad tegenover de 
jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling schriftelijk een beroep op de 
nietigheid heeft gedaan. De cliëntenraad kan slechts een beroep op de nietigheid 
doen binnen een maand nadat de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde 
instelling hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel bij gebreke van deze 
mededeling, de cliëntenraad is gebleken dat de jeugdhulpaanbieder of de 
gecertificeerde instelling uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit. 
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Bijlage 3   uit de Jeugdwet 
 
§ 4.2.b. Medezeggenschap 
 
Artikel 4.2.8 
 
1. 
De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verstrekken de 
cliëntenraad tijdig, en desgevraagd, alle inlichtingen en gegevens die deze voor 
de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
 
2. 
De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verstrekken de 
cliëntenraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of schriftelijk 
algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd 
en in het komende jaar zal worden gevoerd. 
 
 


