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WAT WAREN DE 

PLANNEN? 

 De jongerenraad communiceert met de achterban 

 De jongerenraad is blijvend zichtbaar in de organisatie 

 De jongerenraad en de ouderraad organiseren lotgenotencontact / 
contact met de achterban. 

 De jongerenraad en de ouderraad zijn beschikbaar als maatje.  

 De jongerenraad en de ouderraad worden door JBRR geïnformeerd en 
geraadpleegd. De jongerenraad en de ouderraad adviseren JBRR op 
(tactisch en strategisch) beleidsniveau.  

 De cliëntenraad (jongerenraad en ouderraad) communiceert intern en 
extern over hun activiteiten.  

 De cliëntenraad is gesprekspartner in interne overlegvormen.  

 



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, 
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 wordt hierbij vanuit JBRR 
ondersteund door Sabrina Pujols Lebron en Yvette Schouten. 

De cliëntenraad heeft het afgelopen jaar opnieuw veel gedaan binnen én buiten JBRR: 

• De cliëntenraad (jongeren en ouders) heeft maandelijks gesproken met de 
bestuurder. In deze overleggen kwamen actuele onderwerpen aan bod zoals de 
inrichting van het crisisondersteuningsteam, de contouren van het nieuwe 
jeugdbeschermingsstelsel en de gevolgen van de coronamaatregelen op gezinnen.  
   

• De ouders en jongeren hebben elkaar maandelijks afzonderlijk ontmoet. In deze 
bijeenkomsten heeft men ervaringen uit de diverse activiteiten met elkaar gedeeld en 
zijn de leden met regelmaat gevraagd naar advies op operationeel en tactisch niveau. 
      



• Faysel is maandelijks uitgenodigd bij de casuïstiekcommissie voor de 
vertegenwoordiging van het cliëntperspectief in complexe casuïstiek.     

• Uiteraard is de cliëntenraad dit jaar ook beschikbaar geweest voor andere cliënten. 
Diverse personen zijn telefonisch en/of persoonlijk bijgestaan.  

In dit jaarverslag volgt een globaal overzicht van de activiteiten van de cliëntenraad. 

 

    



JANUARI 2021 

• Workshop Hogeschool Rotterdam 

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

• Bevordering cliëntfeedback 

JBRR inventariseert hoe jeugdbeschermers en cliënten kunnen spreken en 
leren van de ervaringen van cliënten. Priscilla en Faysel zijn betrokken in de 
werkgroep en delen hun ervaringen en behoeften. Deze zijn meegenomen in 
het advies aan de directie. 

• Kick-off nieuwe medewerkers 

De cliëntenraad maakt kennis met de nieuwe medewerkers van JBRR.  

 



FEBRUARI 2021 

• Instagram 

JBRR maakt namens de jongerenraad een Instagram account aan. 

• Dialoogsessies JBRR – Enver  

Priscilla en Esther delen hun ervaringen als ouder in de dialoogsessies over de 
samenwerking tussen pleegzorg, pleegouders, ouders en jeugdbescherming.    

• “Mijn pad” 

Nakeesha sluit aan in een werkgroep waarin de tool “Mijn pad” besproken wordt; 
een instrument waarmee een jongere eigen doelen kan formuleren.  

• Raad van Toezicht 

De cliëntenraad heeft het jaarlijkse overleg met de kwaliteitscommissie en 
presenteert hen het jaarverslag. 

 



FEBRUARI 2021 

• Dialoogsessie cliëntervaring 

Faysel en Tanja nemen deel aan een gesprek met diverse medewerkers over 
clientervaringen. Enkele vragen die centraal staan zijn: “Wat zijn de ervaringen 
van cliënten op basis van de uitkomsten exit-vragenlijst?” en “Wat kunnen wij 
hieruit concluderen wat kan JBRR verbeteren?”. 

• Dialoogsessie doelrealisatie 

Priscilla en Tanja nemen deel aan een gesprek met diverse medewerkers over 
doelrealisatie. Enkele vragen die centraal staan zijn: “Wat is het belang van een 
eerste face-to-face contact met het gezin binnen vijf dagen”?  



MAART 2021 

• JSO 

Tanja, Priscilla en Gabriel sluiten namens de cliëntenraad aan over een visie op 
samenwerken in de regio Rotterdam – Rijnmond, georganiseerd door Stichting 
expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. 

• Actieplan  feitenonderzoek 

Faysel en Tanja sluiten diverse keren aan bij diverse gesprekken over de regionale 
bijeenkomsten die georganiseerd worden voor medewerkers van de Raad voor de 
Kinderbescherming, Veilig Thuis en JBRR. 

• WhatsApp gebruik 

De cliëntenraad wordt om advies gevraagd naar het WhatsApp gebruik in het 
contact tussen jeugdbeschermers en cliënten.   

 





APRIL 2021 

• 18-/18+ 

De jongerenraad heeft hun zorgen geuit over de overgang 18-/18+. JBRR betrekt 
de jongerenraad bij het plan voor verbeteringen binnen de organisatie.  

• Organisatie – PRI 

De cliëntenraad wordt gevraagd naar hun beleving van de 
organisatieveranderingen die zijn doorgevoerd. Een van de vragen is: Hoe wordt 
de afstand met de gedragswetenschappers en managers ervaren door de 
cliëntenraad? Hebben zij de afgelopen jaren verandering ervaren?  

• Training ‘In gesprek met de cliënt’ 

Priscilla deelt haar ervaringen als ouder in de training ‘In gesprek met de cliënt’ 
voor jeugdbeschermers.  

 



MEI 2021 

• Dialoogsessie cliënten – medewerkers  

Jongeren en ouders delen hun ervaringen met een groep medewerkers – 
vertegenwoordigd uit de hele organisatie – met elkaar. Directeur Huub Friele 
deelt na afloop zijn ervaring over deze bijeenkomst:  

"Ik was geraakt, en ik niet alleen. Natuurlijk zijn er meer feiten dan wat deze moeder als 
haar persoonlijke ervaring vertelde. Maar de rauwe beleving en de emoties bij de 
gebeurtenissen zoals deze moeder ze liet zien, maken duidelijk hoe groot de kloof kan 
zijn tussen wat gezinnen ervaren bij de uitvoering van een maatregel van 
kinderbescherming en wat wij als professionele organisatie als passend en noodzakelijk 
zien in het licht van ontwikkelingsbedreigingen en een onveilige opvoedingssituatie.“ 

"Daarmee werd het een bijeenkomst die ik als heel indringend en als heel mooi heb 
ervaren. Nee, in principe niets nieuws, ik weet al heel lang wat het werk van de 
jeugdbescherming inhoudt. Maar het is wel belangrijk om ons steeds opnieuw te 
realiseren wat de impact van ons handelen op cliënten kan zijn. En hoe zij de 
jeugdbescherming ervaren." 

 



MEI 2021 



JUNI / JULI 2021 

• Kick-off 

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

• Tip van de maand 

De cliëntenraad deelt hun positieve ervaringen met de praktijkondersteuner 
huisartsenzorg en adviseert jeugdbeschermers (middels een nieuwsbericht op 
intranet) cliënten hiernaar (indien nodig) te verwijzen.  

• Vervolg actieplan feitenonderzoek 

 



AUGUSTUS2021 

• Interview  

Hannah werkt mee aan een interview over ervaringsdeskundigheid in de 
jeugdzorg.  

• Vervolg actieplan feitenonderzoek  

 

 



Gabriel in gesprek met Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.  



SEPTEMBER 2021 

• Communicatie cliënt 

De cliëntenraad neemt deel aan een werkgroep en geeft advies over het 
inrichten van procesafspraken rondom communicatie met de cliënt.  

• Keurmerkinstituut 

De cliëntenraad is geïnterviewd door het keurmerkinstituut voor de 
hercertificering van de organisatie.  

• Opleiding ervaringsdeskundige 

Priscilla start de opleiding ervaringsdeskundige.  

• Werkgroep steunfiguur  

De clientenraad neemt deel aan een werkgroep welke zich buigt over de vraag 
hoe JBRR kinderen kan betrekken bij het vinden van een steunfiguur.  

 

 

 





OKTOBER 2021 

• Dialoogsessie actieplan feitenonderzoek 

De cliëntenraad neemt deel aan de regionale bijeenkomst georganiseerd vanuit het 
actieplan feitenonderzoek.  

• Interview  

Hannah en Orchine worden geïnterviewd door een jeugdbeschermer over hun 
ervaringen in de overgang 18-/18+.  

• Workshop ‘Het informele netwerk’.   

De cliëntenraad neemt deel aan een workshop voor en mét jeugdbeschermers over 
het informele netwerk betrekken voor een eerste teamtafel. 

 

 

 

 





NOVEMBER 2021 

• Kick-off nieuwe medewerkers 

De cliëntenraad maakt kennis met de nieuwe medewerkers van JBRR.  

• Week van de cliënt 

JBRR organiseert ‘de week van de cliënt’. In deze week worden diverse 
bijeenkomsten georganiseerd waarin het belang van een goede samenwerking 
met de cliënt centraal staat. Diverse jongeren uit de jongerenraad hebben hun 
ervaringen gedeeld in het ervaringstheater. De cliëntenraad maakt kennis met 
de nieuwe medewerkers van JBRR.  

• Tip van de maand 

De cliëntenraad deelt in hun ‘tip van de maand’ dat cliënten ook graag willen 
zien dat een cliënt ‘een mens’ is en benadrukt hoe belangrijk het is dat een 
jeugdbeschermer ook iets van zichzelf laat zien.  

 

 



Bestuurder Arina praat na met de jongeren na het ervaringstheater.  



DECEMBER 2021 

• Stay on track 

Tanja, Rosalia en Gabriel maken samen met drie jeugdbeschermers deel uit van de 
JBRR – Hogeschool Rotterdam cocreatie ‘Stay on track’. Een onderzoek naar de 
schoolloopbaan van jongeren die (tijdelijk) in een instelling wonen en oplossingen die 
bijdragen aan verbetering.    

• Werving lid Raad van Toezicht  

De cliëntenraad wordt geraadpleegd bij de werving van een nieuw lid voor de Raad 
van Toezicht.  

• Evaluatieonderzoek herziening 
kinderbeschermingswetgeving 

De cliëntenraad wordt geïnterviewd.  

 

  

 

 


