
 

Wat doet de cliëntenraad? 
De cliëntenraad van Jeugdbescherming Overijssel denkt mee, praat mee en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies over zaken die van belang zijn voor cliënten. De cliëntenraad heeft regelmatig 
overleg met de bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel. Het kan gaan over bijvoorbeeld de 
werkwijze in de organisatie, over cliënttevredenheid, over communicatie, over geldzaken en over 
toekomstplannen die ontwikkeld worden. De cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen 
van cliënten. De cliëntenraad vergadert maandelijks in Zwolle of Hengelo tussen vijf en zeven uur 
’s avonds (inclusief broodmaaltijd). 
 
Wij zoeken kandidaten die: 
• 14 jaar of ouder zijn; 
• zich willen inzetten voor de gezamenlijke belangen van cliënten; 
• zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen 

van persoonlijke belangen;  
• gemotiveerd zijn voor een inbreng vanuit reflectie en verbetering; 
• goed kunnen samenwerken vanuit een positieve, constructieve en kritische houding;  
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie; 
• zich een mening kunnen vormen over het beleid vanuit het perspectief van cliënten.  
 
Wie kunnen zich aanmelden? 
Kandidaten met enige inhoudelijke kennis vanuit:  
• hun (voormalig) beroep: bijvoorbeeld op het (ped)agogisch vlak, maatschappelijke 

dienstverlening, jeugdhulpverlening, juridisch vlak, het terrein van repressie zoals politie, 
justitie en reclassering;  

• hun ervaring: bijvoorbeeld als (ex)cliënt, (groot)ouder, verzorger of naaste familie. 
 
Wat bieden wij? 
• De mogelijkheid om vanuit cliëntperspectief invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen 

Jeugdbescherming Overijssel en zo de positie van cliënten te helpen versterken;  
• Een positieve en betrokken sfeer; 
• Een vrijwilligerstoelage (€ 80,- per maand) en een reiskostenvergoeding. 
 
Heeft u interesse 
Heeft u interesse om plaats te nemen in de cliëntenraad en daar gemiddeld een paar uur per 
week aan te besteden? Mail dan uw motivatie voorzien van informatie over uw ervaring en 
maatschappelijke betrokkenheid naar cliëntenraad@jbov.nl  
Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen voor meer informatie. Stel uw vragen en wij 
beantwoorden deze via e-mail of desgewenst telefonisch.  
 


