
JAARVERSLAG 

CLIËNTENRAAD 

2020 



WAT WAREN DE 

PLANNEN? 

 Overleg met bestuurder en de Raad van Toezicht 

 Steun en advies voor andere cliënten  

 Bekendheid jongerenraad vergroten  

 Trainingen en workshops 

 Dialoogsessies  

 Participeren op casusniveau in de 
casuïstiekcommissie  

x  Informatiebijeenkomsten voor ouders   

 Geweldloze jeugdzorg 

x Themadag  

 

Uit het jaarplan 2020 



VOORWOORD 

De cliëntenraad bestaat uit een groep ouders en een groep jongeren. De ouders worden 
vertegenwoordigd door Faysel Lalmahomed, Esther de Jonge, Petra de Vet, Priscilla Klop, 
Marjan Boosten en Tanja Buskohl. De jongeren worden met de jongerenraad 
vertegenwoordigd door Gabriel Gomes Barros, Hannah Hollestelle, Rosalia Seocharan, 
Nakeesha Sabina, Franklina Konu, Cecilia Garrido en Sonny. De cliëntenraad heeft het 
afgelopen jaar opnieuw veel gedaan binnen én buiten JBRR. Ook digitaal ging het werk 
van de cliëntenraad door. De leden kijken met bijzonder veel trots terug op de twee 
dialoogsessies die hebben plaatsgevonden, onder leiding van de jongerenraad.  

In het afgelopen jaar heeft de cliëntenraad minder contact gehad met andere cliënten. Dit 
jaar hebben zo’n tien cliënten steun en advies gekregen. Daarnaast zijn drie (oud)cliënten 
toegetreden tot de cliëntenraad/jongerenraad. Het overleg met de bestuurder heeft 
maandelijks plaatsgevonden. Hierin kwamen regelmatig de gevolgen van de 
coronamaatregelen voor cliënten aan de orde. De leden ervaren dat de organisatie veel 
waarde hecht aan hun mening en medewerkers graag luisteren (en leren) van hun 
ervaringen. 

Een beknopte weergave van de werkzaamheden van de cliëntenraad volgt in dit 
jaarverslag. 



JANUARI 2020 

• Dialoogsessie  

“Hoe is het voor een kind om uit huis te worden geplaatst en wat betekent het 
voor een ouder om je kind noodgedwongen uit huis te laten plaatsen?”  

Hierover gingen 18 medewerkers, 4 jongeren en 5 ouders met elkaar in gesprek. 
Onder leiding van Franklina (lid jongerenraad) ontstond een waardevol dialoog.  

• Casuïstiekcommissie 

Faysel sluit frequent aan bij de casuïstiekcommissie. Een multidisciplinair overleg 
waar jeugdbeschermers advies vragen in complexe casuïstiek. 

• Interview LOC 

Faysel en Gabriel worden geïnterviewd door het LOC. Het LOC onderzoekt hoe 
cliëntenraden binnen de Gecertificeerde instellingen functioneren.  

 



FEBRUARI 2020 

• Bijeenkomst nieuwe leden 

De cliëntenraad organiseert een bijeenkomst voor 
(oud)cliënten met interesse in lidmaatschap.  

• Nieuw lid 

Marjan Boosten treed toe tot de cliëntenraad  

 



MAART 2020 

• Ondernemingsraad 

De cliëntenraad/jongerenraad zijn uitgenodigd bij de ondernemingsraad.  Zij 
hebben de ondernemingsraad geïnformeerd over hun werkzaamheden.   

• Voorlichting cliënten 

De cliëntenraad denkt mee in het verbeteren van de voorlichting aan cliënten. Het 
idee voor een voorlichtingsavond wordt gezamenlijk besloten naar een 
voorlichtingsfilmpje. 



APRIL 2020 

• Corona 

De cliëntenraad wordt betrokken bij de totstandkoming van een brief aan alle 
cliënten over de coronamaatregelen.  

De cliëntenraad uit zorgen over de beperkte contacten tussen ouders en 
kinderen als gevolg van de maatregelen. Hierna volgt een communicatiebericht 
aan medewerkers om hen hierop te wijzen. 

• #Jeugdzorgbedankt 

De jongerenraad plaatst in samenwerking met ExpEx een nieuwsbericht met 
zelf opgenomen filmpjes om de jeugdzorgprofessionals een hart onder de riem 

te steken.   



APRIL 2020 

• Communicatiebericht “De cliëntenraad geeft 
tips” 

Yvette Schouten, beleidsmedewerker K&I | De cliëntenraad is ook deze week weer - digitaal - bijeengekomen. 
Zij hebben nogmaals hun waardering uitgesproken voor alle medewerkers van JBRR in deze tijd en zijn 
bijgepraat over de huidige werkwijze van JBRR. 
 
De cliëntenraad heeft geholpen met het opstellen van de brieven waarmee wij de cliënten aanvullend informeren 
over de aangepaste werkwijze. 
 
Daarnaast hebben zij met enkele collega’s een aantal tips geformuleerd die naar hun mening juist nu belangrijk 
zijn voor (het telefonische contact) met cliënten. Tips die zij graag met alle jeugdbeschermers willen delen:  

• Probeer met de cliënt in contact te blijven en bijvoorbeeld wat vaker een appje te sturen om te vragen hoe 
het gaat. Of je kunt een kaartje sturen. Het is voor de cliënt belangrijk het gevoel te krijgen dat je de tijd voor 
hem/haar hebt. Interesse tonen in dagelijkse dingen, een luisterend oor bieden en open vragen zijn prettig 
voor de cliënt. Vragen die je zou kunnen stellen: Hoe vult het gezin de dagen? Kun jij mogelijk helpen? 

• De huidige tijd is voor iedereen onzeker. Onze cliënten willen graag weten welke afspraken doorgaan en 
welke vervallen. Hierin zijn voornamelijk de begeleide en onbegeleide bezoeken belangrijk. Ouders willen 
graag weten waar zij naar uit kunnen kijken. 

 



APRIL 2020 

• Het is voor cliënten prettig te horen dat zij niet de enige zijn die last hebben van deze situatie. Jouw eigen 
ervaringen en/of emoties over de huidige situatie kunnen steunend voor hen zijn. Je kunt iets vertellen over 
jezelf of waar jij in het dagelijkse leven tegenaan loopt. Zoals rondom werk, boodschappen doen of de 
combinatie werken en kinderen. Jouw onmacht en frustratie kan voor hen steunend zijn. 

• Als ouders meer behoefte hebben aan een luisterend oor, kunnen zij terecht bij de luisterlijn.nl. Deze 
hulplijn is dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. 

• Tot slot: (video)bellen blijft lastiger dan face-to-face. Op deze handige website vind je een aantal tips voor 
hulpverleners die kunnen helpen in het (video)gesprek met kinderen. 

• Wellicht kun jij iets met (een van) deze tips! 

 

http://www.luisterlijn.nl/
https://academiepratenmetkinderen.nl/hoe-praat-je-op-afstand-met-kinderen-over-thuis/
https://academiepratenmetkinderen.nl/hoe-praat-je-op-afstand-met-kinderen-over-thuis/


MEI 2020 

• Voorzittersoverleg 

Faysel (voorzitter) sluit aan bij het landelijk voorzittersoverleg georganiseerd 
door het LOC over het rapport 'Zeggenschap in de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering.‘ 

• Racisme  

Franklina, lid jongerenraad, schrijft een blog over haar ervaringen met racisme. 
Dit wordt geplaatst op intranet en de social media.  

 



JUNI / JULI 2020 

• Kick-off 

De cliëntenraad/jongerenraad stelt zichzelf voor aan nieuwe medewerkers 
tijdens twee online ‘kick-off’-bijeenkomsten 

• Visie wapenbezit 

De cliëntenraad wordt gevraagd naar hun visie over het bevragen van 
cliënten over wapenbezit. De visie van de cliënt is meegenomen in de visie 
van de organisatie.  

• Kennismaking Rens Raemakers 

Gabriel en Hannah van de jongerenraad met tweede kamer lid Rens 
Raemakers over hun visie op het jeugdzorgbeleid.  

 



AUGUSTUS 2020 

• Jongerenfolder 

In samenwerking met de jongerenraad wordt de 
jongerenfolder gepubliceerd.  

• Nieuw lid jongerenraad 

De jongerenraad heeft er een nieuw lid bij. Nakeesha 
sluit aan bij de jongerenraad.  



TIP VAN DE MAAND 

AUGUSTUS* 

Het gezinsplan is een belangrijk document voor de cliënt. Het maakt duidelijk 
wat er aan de hand is en waar het gezin aan moet werken. Het valt de 
cliëntenraad op dat dit niet voor iedere cliënt duidelijk is. Veel cliënten weten 
niet goed wat een gezinsplan is of waar het voor dient. De tip van de 
cliëntenraad is om te checken bij het gezin of dit ook voor hen geldt. Hoe staat 
het met het behalen van de doelen? Wat moet er nog gebeuren? Is de 
informatie nog actueel en klopt dit nog steeds? 

* Deze tip is namens de cliëntenraad geplaatst op intranet voor alle 
medewerkers.  



SEPTEMBER 2020 

• Interview keurmerkinstituut 

De cliëntenraad wordt jaarlijks geïnterviewd door het keurmerkinstituut en is 
onder de indruk van de werkzaamheden.  

• Training 

Faysel deelt zijn ervaringen als ouder in de training voor medewerkers ‘In 
gesprek met de cliënt’. 

• Bijeenkomst huiselijk geweld 

Rosalia (lid jongerenraad) deelt haar ervaringen rondom huiselijk geweld over 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam.  



SEPTEMBER 2020 

• Voor de Jeugd dag 
De jongerenraad verzorgt een workshop aan jeugdprofessionals. Het 

thema is praten met kinderen en jongeren over geweld.  

 

 



OKTOBER 2020 

• Kennismaking nieuwe directeur ‘Jeugd’  

Faysel sluit aan bij een kennismaking met de nieuwe directeur Jeugd van de 
gemeente Rotterdam 

• Kennismaking FICK-functionaris en 
klachtenbemiddelaar  

De FICK-functionaris en klachtenbemiddelaar van JBRR vertellen over hun 
werkzaamheden aan de cliëntenraad.  

• Kennismaking Martin Wörsdörfer  

Martin Wörsdörfer, lid Tweede kamer, is  door JBRR uitgenodigd voor een 
kennismaking met onze werkzaamheden. Priscilla deelt haar ervaringen met de 
uithuisplaatsingen van haar kinderen.  



OKTOBER 2020 - 

VERVOLG 

• Workshop Hogeschool Rotterdam 

Priscilla deelt haar ervaringen met de uithuisplaatsingen van haar kinderen in 
een workshop ‘cliëntparticipatie’ aan vierdejaarstudenten Social Work op de 
Hogeschool Rotterdam. De studenten kunnen vragen stellen over bejegening.  



TIP VAN DE MAAND 

OKTOBER* 

Overweeg je samen met een collega in gesprek te gaan met een cliënt? Het is 
voor de cliënt prettig als hij/zij hierover vooraf is geïnformeerd en je hebt uitgelegd 
wat de reden hiervan is. Een tweede jeugdbeschermer kan een gevoel van 
onveiligheid teweegbrengen als niet duidelijk is waarvoor dit is ingezet. Als je de 
cliënt de reden uitlegt, (bijvoorbeeld omdat je stagiaire, aspirant jeugdbeschermer 
bent of omdat de tweede collega notuleert) kan dit onduidelijkheid wegnemen. 

 

* Deze tip is namens de cliëntenraad geplaatst op intranet voor alle medewerkers.  

 



NOVEMBER 2020 

• Medezeggenschapsregeling vastgesteld 

De bestuurder en de cliëntenraad ondertekenen de 
medezeggenschapsregeling.  

• Actieplan feitenonderzoek 

De cliëntenraad neemt deel aan vier regionale  (digitale) bijeenkomsten 
vanuit het actieplan feitenonderzoek voor het belichten van het 
cliëntperspectief.  De bijeenkomsten worden georganiseerd voor 
jeugdprofessionals werkzaam binnen de GI, VT en RvdK.  



NOVEMBER 2020 

• Podcast 

JBRR organiseert ‘de week van onze cliënt’. Een week met activiteiten voor 
medewerkers over samenwerking met cliënten. Gabriel neemt samen met 
jeugdbeschermer Lisa een podcast op over samenwerking voor ‘de week van 
onze cliënt’. De podcast is gedeeld op intranet en via de social media.  



NOVEMBER 2020 

• Dialoogsessie  

Hoe krijg je een klik tussen een cliënt en een jeugdbeschermer? En wat kun 
je doen als deze klik er niet is?  

Hierover gingen 13 collega’s, 4 jongeren en 3 ouders (digitaal) met elkaar in 
gesprek. Onder leiding van jongere Gabriel ontstond een waardevol gesprek. 



TIP VAN DE MAAND 

NOVEMBER* 

Hoe beleven cliënten onze samenwerking met de huidige maatregelen? Hierover sprak de cliëntenraad 
afgelopen week met de bestuurder. De cliëntenraad vraagt jeugdbeschermers zoveel mogelijk fysiek 
contact te houden met cliënten (mits dat mogelijk is). Persoonlijk contact vindt men prettiger, je kunt meer 
zien van elkaar en dit maakt het praten makkelijker en bevordert de onderlinge samenwerking. 
Gabriel is namens de jongeren gevraagd hoe jongeren de samenwerking beleven. Gabriel vermoedt dat 
fysiek contact voor jongeren iets minder relevant is omdat de jeugdbeschermer regie voert, maar 
benadrukt dat in contact blijven altijd noodzakelijk is. Juist nu jeugdbeschermers plotseling kunnen 
uitvallen, is het belangrijk dat voor jongeren altijd duidelijk is bij wie zij terecht kunnen met vragen. Het is 
voor jongeren belangrijk dat zij nog steeds een vraag voor verlof of schoolspullen kunnen stellen, en niet 
onnodig lang hoeven wachten. 
Op de vraag of jongeren gezien hun leeftijd het meeste last hebben van de maatregelen, benoemt Gabriel 
twijfels maar wijst hij op de ontwikkelingsbehoeften van jongeren om grenzen op te zoeken. Grenzen 
opzoeken en soms verleggen hoort bij de ontwikkeling van jongeren. Gabriel vraagt hier aandacht voor. In 
de coronaperiode zijn er dan ook veel jongeren die de grenzen opzoeken of die overschrijden. Het zou fijn 
zijn als jeugdbeschermers begrip hebben voor hun behoeften, aldus Gabriel. 

* Deze tip is namens de cliëntenraad geplaatst op intranet voor alle medewerkers.  

 



DECEMBER 2020 

• Nieuw lid 

Tanja Buskohl treedt toe tot de cliëntenraad. 

• Training 

Faysel en Priscilla delen hun ervaringen als ouder 
in de training voor medewerkers ‘in gesprek met de 
cliënt’.  

• Dialoogsessies JBRR – Enver  

Priscilla en Esther nemen deel aan dialoogsessies 
over de samenwerking tussen pleegzorg, 
pleegouders, ouders en jeugdbescherming.    

  

 

 


