
JAARVERSLAG 2021



In een snel veranderende wereld
moeten we vaak meningen bijstellen
door voortschrijdende inzichten met
als doel dat we de cliënten van het
Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid, afdeling Jeugd- en
Gezinsbescherming, zo goed mogelijk
kunnen bedienen. Het behartigen van
hun belangen staat hoog op de
agenda. We zijn als cliëntenraad
steeds op zoek naar verbetering en
input, en doen dit als raad door
betrokken te zijn bij cliënten en met
ze in gesprek te gaan. De organisatie
voorzien we van gevraagd en
ongevraagd advies en door hen
worden we mede op de hoogte
gehouden met betrekking tot actuele
zaken die spelen op het terrein van
het Regiecentrum, Jeugd- en
Gezinsbescherming en jeugdzorg. 
 

De leden brengen ervaring en
expertise mee met hun verschillende
achtergronden en deze diversiteit
komt de cliënten ten goede.
Actualiteiten die impact hebben op
cliënten worden kritisch gewogen en
aan de hand hiervan kan de
cliëntenraad een onderzoek instellen.
Denk daarbij aan de toeslagenaffaire
of een documentaire zoals Goede
moeders.
Taken van de cliëntenraad zijn onder
meer: adviesrecht op vaststelling
begroting en jaarrekening,
adviesrecht op profielschets
benoeming van leden van RvT en
RvB, instemmingsrecht
klachtenregeling.   

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK



Kennismaking met elkaar + horen wat de drijfveer van een ieder is voor deelname aan CR
Scherp stellen positie en rol CR
Waarom, waarover en hoe communiceer je met achterban
Doelen kiezen en werkplan maken

De Raad van Bestuur, en de Raad van Toezicht.
Een teammanager JB, die ook werkzaam geweest als jeugdbeschermer: 

  Welke dillema’s kom je tegen en hoe los je dit op?
  Is er veel sprake van recidive? 
  Kom je vaak dezelfde mensen tegen?
 

Werkwijze, klachten (tendens), bemiddelingsgesprekken, voorbeelden van uitspraken, en we
ontvingen een jaarverslag van de Klachtencommissie. 

Even kennismaken in 2021
In 2021 hebben we drie nieuwe leden verwelkomt. Ook hebben we kennis gemaakt met Hendrika
de Vries nieuw lid van de Raad van Bestuur begin 2022.

Op 24 september kregen de leden van de cliëntenraad een training die in het teken stond 
van kennismaking, en andere aanverwante cliëntenraad thematiek zoals:

 De leden hebben deelgenomen aan een externe audit door KMI, en een van de leden leverde
 een bijdrage aan Serie Omrop Fryslân ‘Fan Binnenút’ 

Ongevraagd advies
De cliëntenraad bracht ook dit jaar gevraagde en ongevraagde adviezen uit zoals het betaamt. 
In dit geval betrof dit de Profielschets lid Raad van Bestuur en een concept begroting 2022. 
Ongevraagd brachten we advies uit over de jaarrekening 2020.

Actualiteiten
De cliëntenraad heeft in 2021 nauwlettend de actualiteiten voor onze cliënten
van de toeslagenaffaire, en de documentaires ‘’goede moeders’’ en “Alleen tegen de staat” gevolgd.
We hebben gesprekken gevoerd met het Bestuur en de Raad van Toezicht de organisatie hierover.
Op de agenda staat nog een gesprekken met de geïnterviewde verloskundige van de betreffende
documentaire. Dit om de onderste steen boven te krijgen hoeveel cliënten het betreft die in beeld
zijn bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, afdeling Jeugd- en Gezinsbescherming.
Tevens worden de cliëntenraden van de GI in Friesland benaderd voor een uitwisseling om een
vollediger beeld te verkrijgen omtrent deze problematiek.

Gasten die we uitgenodigd hebben naar aanleiding van de thema’s die ons bezig houden waren:

Vragen die gesteld zijn gingen over een uiteenzetting werkproces vanaf de start van een maatregel;

En aan de voorzitter en ambtelijk secretaris klachtencommissies stelden we vragen over:



Aanpassing Medezeggenschapsregeling
Vervanging ‘vrijwilligersovereenkomst’ door ‘Verklaring Regeling Vergoedingen’
Corona – wat zijn de gevolgen voor cliënten?
Documentaire verloskundige
Toeslagenaffaire
Artikelen in de media

Jaarverslag Regiecentrum
Jaarverslag Klachtencommissie
Jaarverslag Zorgbelang
Onderzoeksverslag n.a.v. Inspectieonderzoek

Andere onderwerpen waar de cliëntenraad zich actief over gebogen heeft waren:

Documenten die de cliëntenraad ter informatie van Raad van Bestuur heeft ontvangen waren:

Speerpunten 2022
In het komende jaar gaat de cliëntenraad zich inzetten op meer digitale zichtbaarheid met als
doel: 
beter en uitgebreider informeren over de werkzaamheden van de cliëntenraad. 
Voorts moeten we daar in meenemen dat we zien dat de groep LVBers in de afgelopen jaren
onder cliënten toeneemt. Om deze groep goed te kunnen bedienen willen we een betere
verbinding tot stand brengen tussen cliëntenraad en client/bezoeker middels begrijpelijk
taalgebruik op de website. Voor een ieder moet begrijpelijk zijn wie we zijn en wat we doen.

Daarnaast is er het voornemen om een behoefteonderzoek/tevredenheidsonderzoek onder
cliënten te houden middels een invullijst op de site te plaatsen.
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