
 

Verslag bijeenkomst Netwerk Cliëntenraden Jeugdhulp  
Donderdag 19 december 2019 – LOC Waardevolle Zorg 
 

 
 
Donderdag 19 december 2019 vond er bij LOC een bijeenkomst plaats met een 
aantal cliëntenraden uit de jeugdhulp en jeugdbescherming. Tijdens de bijeenkomst 
is er van gedachten gewisseld om meer tot een netwerk van cliëntenraden te komen 
met mogelijkheden voor uitwisseling.  
De reden is dat cliëntenraden aangeven graag in contact te komen met andere raden 
uit het jeugdveld. Met als belangrijkste doel: van elkaar leren.  
LOC Jeugd juicht dit toe: in het netwerk zien we allerlei goede voorbeelden van 
medezeggenschap en samenwerkingen die bijdragen aan betere jeugdzorg. 
Tegelijkertijd zien we ook dat het in de praktijk niet vanzelfsprekend en eenvoudig is 
om deze mooie voorbeelden met elkaar te delen.  
 

1. Goede voorbeelden 
Bij de aftrap van de bijeenkomst vertellen alle aanwezigen iets waar ze trots 
op zijn. Er komen waardevolle initiatieven en ontwikkelingen ter tafel: 

 
● CR Jeugd en Gezinsbeschermers: De Stem-app. Een app ter vervanging van 

de exit vragenlijst en die de hulp beter monitort gedurende het 
hulpverleningstraject. 

● Dezelfde CR brengt sinds twee jaar een jaarlijkse Cliëntenkrant uit: een krant 
van de cliëntenraad voor alle cliënten. Daardoor is de raad zichtbaarder 
geworden en ontstaat er meer contact met cliënten.  

● CR Oosterpoort: de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning door 
ervaringsdeskundige ouders en jongeren. Bij een nieuwe aanmelding kunnen 
jongeren en ouders aangeven of zij ondersteund willen worden door een 
zogeheten peer.  

● CR JB Leger Des Heils: heeft feedback gegeven op het 
cliënttevredenheidsonderzoek en zijn door de aanpassingen nu beter leesbaar 
voor zowel kinderen en jongeren als ouders. 

● CR van Samen Sterk: hebben er voor gezorgd dat de verkeersveiligheid 
rondom het pand beter is geworden.  

● CR JB Brabant: hebben er voor gezorgd dat er in 2020 een pilot gaat starten 
waarbij een cliënt de keuzemogelijkheid voor twee voogden krijgt.  

● Tilburgs platform Hart van Brabant: hebben zich de laatste jaren goed 
gepositioneerd. Daardoor zijn ze zichtbaarder geworden, ook voor 
adviesraden in het sociaal domein. Ook hebben ze lange tijd veel aandacht 
gevraagd voor het onderwerp 18-/18+ en staat dat tegenwoordig op de 
agenda van wethouders.  

● CR Raad van de Kinderbescherming: hebben er voor gezorgd dat de 
informatie op de website een stuk toegankelijker is geworden voor cliënten. 

● CR, jongerenraad en pleegjongerenraad van de Combinatie Jeugdzorg (niet 
aanwezig, wel inbreng gedeeld per mail): grootste succes is dat in Eindhoven 
sinds kort voor een pleegzorgplaatsing een langdurige indicatie wordt 
afgegeven. Pleegkinderen tot 21 jaar kunnen in een pleeggezin blijven wonen.  

https://stemvandeclient.nl/Home/Tools/Nieuw-Stem-App
https://dejeugdengezinsbeschermers.nl/Portals/dejeugdengezinsbeschermers/DJGB_Krant%20cli%C3%ABntenraad%202019_DEF.pdf


 

 
 

2. Netwerken in andere sectoren 
Thom van Woerkom, tevens adviseur bij LOC Waardevolle Zorg vertelt  
vanuit zijn ervaring wat hij in andere sectoren heeft zien gebeuren bij de  
totstandkoming van netwerken van cliëntenraden. De manier waarop  
cliëntenraden zich verenigen kan sterk uiteenlopen vertelt hij: 

 
o Ze verenigen zich op regionaal niveau en/of op landelijk niveau 
o Zij gebruiken dit als een vorm van intervisie 
o Of komen gezamenlijk in actie door samen op te trekken als 

belangenbehartiger 
o In de ouderenzorg zijn er grote concerns die zorg verlenen. Binnen die 

netwerken van cliëntenraden gaat het vaak over vragen als:  
- Wat is de beste manier om contact te krijgen met de achterban? 
- ‘Waar zijn wij van?’ Zaken die cliënten direct aan gaan? Of van de 

bedrijfsvoering?  
- Hoe is je relatie met de bestuurder? 
- Hoe willen we onze procedures inrichten? 
- Heb je een ondersteuner? Zo ja, moeten die ook bij elkaar komen?   

o Op locatieniveau hebben cliëntenraden het vaak over vraagstukken zoals:  
- Hoe staat het met wachtlijsten?  
- Wat te doen met personeelstekorten?  
- Wat kunnen we ondernemen op het gebied van opleiden van personeel?  
- Wat vinden we belangrijk bij goede voeding?  
- Hoe wordt er gebouwd? Is dat passend bij de doelgroep ouderen?  

 
Wat is belangrijk bij het vormen van een netwerk?  
Tips van Thom:  

 
- Het is belangrijk dat het vanuit raden zelf komt. Daar moet de beweging 

komen. En als je daarbij ondersteuning wil dan kun je dat aan LOC vragen. 
- Zorg ervoor dat het doel van een netwerk of een bijeenkomst afgebakend is. 

Waar ga je voor als je een netwerksessie organiseert? Wil je samen optrekken 
als belangenbehartiger (samen een vuist maken) of om van elkaar te leren? 
En in dat laatste geval, wat wil je dan leren? Wil niet teveel, daardoor wordt 
het rommelig en ga je je doel voorbij.  

- Stel het voor niemand verplicht: dat kan betekenen dat er wisselende 
opkomsten zijn, en dat is prima.  

- Het moet leuk zijn! 
- Je kunt samen optrekken in een initiatief, denk bijvoorbeeld aan: De week van 

de Jeugdzorg of de dag van het cliëntenperspectief. Waarbij je klein begint: 
vraag binnen je eigen instelling of gemeente op een leuke manier daar de 
aandacht voor. 

 
3. Brainstorm netwerk CR jeugdhulp 

In drie groepjes wisselen de aanwezigen hun ideeën en wensen uit over de  
vraag: waar moet meer verbinding met andere cliënten(raden) jou bij helpen? 

 



 

o Samen sta je sterker. Dus samen optrekken richting de instellingen.  
o Leren van elkaar: Hoe pak je je rol? Hoe werk je samen met de 

directie? Hoe krijg je de juiste (beleids)informatie vanuit de organisatie? 
Hoe word je gefaciliteerd? Juist nu de nieuwe wet er komt! 

o Maar ook: wat zijn goede voorbeelden waar ik wat aan heb? Hoe 
hebben anderen dat aangepakt?  

o Het zou fijn zijn als we een netwerk kunnen starten waarin de tijdsinvestering 
vooral gaat zitten in de opbrengst dan in het onderhouden van het netwerk. 

o Het helpt mij als LOC iets faciliteert waar CR hun vragen kunnen neerleggen 
zodat die voor andere raden zichtbaar zijn. Maar ook dat raden op elkaar 
kunnen reageren. Een soort vraagbaak voor en door cliëntenraden.  

o Een rubriek: veelgestelde vragen. 
o Samenwerken aan bijvoorbeeld een betere C-toets. Via Google Drive 

bijvoorbeeld.  
o Informatieverstrekking vanuit de regio. 
o Als je meer samen optrekt kun je ook gezamenlijk een jaarverslag uitbrengen. 
o Met voorzitters bij elkaar komen en kijken hoe je leden betrekt en erbij krijgt. 

Dus een vorm van intervisie voor voorzitters.  
o Uitwisselingsprogramma met andere raden. Een soort audit: beoordeel een 

andere CR. Anderen kunnen soms meer zien dat jezelf.  
o Op dezelfde thema’s kun je samen optrekken om tot een advies te komen. 

 
4. En nu verder?  

Omdat het in de praktijk veel van raden vraagt om bij elkaar te komen is de  
wens tevens groot dat LOC digitale opties creëert waarbij cliëntenraden  
makkelijker met elkaar in contact komen. Waarbij cliëntenraden iets kunnen  
laten zien of kunnen vragen. En waar anderen op kunnen reageren. Het helpt  
als je daar meldingen van in je mail krijgt. 
LOC gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het bestaande platform  
(www.locjeugd.nl).  

 
Op 20 februari hebben we een nieuwe bijeenkomst gepland, met als  
belangrijkste thema’s:  

 
● Digitaal organiseren van het netwerk 
● Week van de jeugdzorg? 
● Start voorbereidingen netwerkdag/ congres cliëntenraden jeugdhulp.  

 
Programma, locatie en tijd volgt in januari.  
We hopen dat er dan meer cliëntenraden zijn! Graag tot dan! 
 

 

 
Over LOC Jeugd 
LOC Jeugd vindt dat jongeren en ouders altijd inspraak moeten hebben als het gaat 
om de zorg, hulp en ondersteuning die ze krijgen. Zij moeten in staat worden gesteld 
om zelf mee te praten en mee te beslissen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. LOC Jeugd ondersteunt jongeren en ouders, gemeenten, 
professionals, opleidingen en politici hierbij.  

http://www.locjeugd.nl/


 

 
Lid worden 
Cliëntenraden Jeugd, jongerenraden en andere medezeggenschapsorganen 
kunnen lid worden van LOC Jeugd. Door lid te worden: 

● krijg je informatie en advies (op maat) bij het organiseren en het 
hebben van inspraak. (Zie de komst van de nieuwe WMCZ als reden om 
(weer) eens goed te kijken naar de positie van de cliëntenraad en de 
samenwerking met de organisatie!) 

● kun je werken aan de professionalisering van je cliëntenraad of jongerenraad 
door onze trainingen te volgen; 

● kun je andere actieve ouders en jongeren ontmoeten en ervaringen delen 
tijdens onze netwerkbijeenkomsten; 

● kun je aan de slag met andere – nieuwe – manieren van inspraak hebben 
zoals met de methode Adviesvangers. 

Meld je hier aan als lid 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6HeivxFFSL4IvC7vacoXUWVigAMZ4uUKP7xZhHoUqRaGyNA/viewform

