
De cliëntenraad stelt zich voor 
 
Faysel Lalmahomed 

 
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Faysel. Inmiddels ben ik 
12 jaar een alleenstaande vader van vier kinderen. Mijn 
oudste kind heeft 18 jaar onder voogdij gestaan van de 
jeugdbescherming. Dit is in 2017 beëindigd. Mijn overige 
drie kinderen zijn ook uit huis geplaatst geweest destijds en 
zij wonen inmiddels alweer elf jaar thuis. Mijn samenwerking 
met jeugdbescherming is niet altijd vlekkeloos verlopen. Ik 
heb veel gevoelens van machteloosheid en boosheid gehad. 
Uiteindelijk is het me gelukt tot een goede samenwerking te 
komen en daar ben ik trots op. Zeker als ik zie wat het met 
mijn kinderen heeft gedaan en de hechte band die we nu 
hebben. Deze ervaring gebruik ik om andere cliënten en de 
medewerkers van JBRR te adviseren in het bevorderen van 
de samenwerking en kwaliteit. Dit is mijn motivatie voor 
lidmaatschap in de cliëntenraad. In  2009 ben ik een 
initiatiefgroep begonnen en in 2010 is daadwerkelijk de 
cliëntenraad opgericht met een bijzondere visie: een brug 
slaan tussen de cliënten en de organisatie. In de afgelopen 
jaren zie ik veel verandering binnen JBRR.  De cliënt staat 
steeds meer centraal en de medewerkers groeien hierin 
mee. Het kan nog wel beter en daarom blijf ik me graag 

inzetten als ervaringsdeskundige binnen deze organisatie.  
 
Petra de Vet 
 

 
Ik ben Petra, alleenstaande moeder van drie kinderen. 
Mijn jongste kind woont nog thuis. Een aantal jaren 
geleden heb ik te maken gekregen met de 
jeugdbescherming. Ik heb een positieve ervaring en ben 
blij met de hulp die ik gekregen heb. Inmiddels is dit 
traject afgesloten, maar ik zet mij nog steeds graag voor 
de organisatie in binnen de cliëntenraad. Ik ben sinds een 
aantal jaar lid. Ik wil met de cliëntenraad “een brug slaan” 
tussen de cliënten en de jeugdbeschermers. Ik wil 
bereiken dat de communicatie tussen beiden verbetert, 
dat cliënten en jeugdbeschermers nog beter naar elkaar 
luisteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Esther de Jonge 
 
Toen mijn zoon in 2008 uit huis geplaatst werd, 
kreeg ik te maken met jeugdzorg. Dit was vlak 
na zijn geboorte. De uithuisplaatsing heeft veel 
invloed gehad op mijn geestelijke gezondheid, Ik 
was moeder geworden, maar niet op de manier 
zoals ik had gehoopt. Andere mensen zorgden 
voor mijn zoon, maar wie zorgde voor mij? 
Emoties overspoelden mij. Ik zocht contact met 
de cliëntenraad van JBRR, omdat ik me afvroeg 
hoe andere ouders hiermee om zouden gaan. 
De leden van de cliëntenraad boden mij begrip 
en steun. De laatste jaren is mijn gezondheid en 
de omgangsregeling met mijn zoon verbeterd. Ik 
wil en kan als cliënt nu steun bieden aan 
anderen. Als lid van de cliëntenraad wil ik ouders 
ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens de 

ouderavonden die wij organiseren.   
 
 
Priscilla Klop 
 

Ik ben Priscilla, moeder van 2 jongens. Mijn oudste zoontje is 
6 jaar, en toen hij 7 maanden oud was, uit huis geplaatst. 
Mijn jongste zoontje is 4 jaar. Hij is uit huis geplaatst toen hij 
22 maanden oud was. Mijn relatie met jeugdbescherming 
verliep de eerste drie jaar slecht. Ik had veel woede en 
verdriet en uitte bedreigingen van ellende. Toen mijn jongste 
zoontje uit huis werd geplaatst, besefte ik dat de manier hoe 
ik mij gedroeg niet goed was. Het was juist heel erg 
belemmerend in het contact tussen mij en mijn kinderen. Ik 
ben mezelf anders gaan opstellen en dit heeft geholpen. Mijn 
kinderen wonen niet thuis en komen ook niet thuis te wonen. 
Maar het contact is verbeterd en er zijn heel veel positieve 
wendingen gekomen. Mijn gezinsvoogd vroeg aan mij of de 
cliëntenraad niet iets voor mij zou zijn, en daarop heb ik 
mezelf aangemeld. Ik ben er trots op dat ik in de cliëntenraad 
zit en vind het heel fijn om over bepaalde situaties mee te 
kunnen denken. Ik wil samen met ouders en 
jeugdbeschermers werken aan een betere 
jeugdbescherming. Maar ook andere ouders steunen vind ik 
heel fijn om te doen. Ik hoop van harte dat ik een steentje kan 
bijdragen om de bejegening binnen de jeugdbescherming te 
verbeteren.  
 


