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voor	de	vertrouwenspersonen.	Zij	hebben	voortgezet	

wat	ze	al	sinds	jaar	en	dag	met	hart	en	ziel	doen:		

het	geven	van	informatie,	advies	en	ondersteuning		

aan	kinderen,	jongeren	en	hun	(pleeg)ouders	die	te	

maken	hebben	met	een	van	de	vele	jeugdhulpinstanties	

in	Nederland.	

Het	jaar	2016	stond	in	het	teken	van	het	bereiken	van	

kinderen,	jongeren	en	(pleeg)ouders	die	via	de	jeugd-	

en	wijkteams	en	Centra	voor	Jeugd	en	Gezin	te	maken	

kregen	met	jeugdhulp.	Zo	is	er	voor	elke	gemeente		

een	vaste	contactpersoon	vanuit	het	AKJ	of	Zorgbelang,	

zodat	gemeenten	hun	cliënten	makke	lijker	kunnen	

verwijzen	naar	ondersteuning	door	een	vertrouwens-

persoon	bij	vragen	en	klachten	over	de	jeugdhulp.	

Ook	het	werk	dat	vertrouwenspersonen	al	van	ouds	-	

her	doen	in	jeugdhulpinstellingen	heeft	veel	aan	-	

dacht	gekregen.	Vertrouwenspersonen	bezoeken	

deze	kinde	ren	en	jongeren	met	een	grote	regelmaat.		

Want	jongeren	in	instellingen	bevinden	zich	in	een	

kwetsbare	positie.	Juist	zij	hebben	recht	op	onder-

steuning	van	een	onafhankelijke	vertrouwenspersoon.	

Groepsbezoeken	komen	uitgebreid	aan	de	orde	in		

dit	jaarverslag.	

Met hart en ziel

Het	AKJ	-	vertrouwenspersonen in de jeugdhulp	bestaat	

ruim	40	jaar.	In	die	tijd	is	veel	expertise	op	gebouwd		

over	de	inzet	van	het	onafhankelijke	vertrouwenswerk	

en	over	de	wetgeving	waarin	de	rechts	positie	van		

cliënten	van	de	jeugdhulp	is	geregeld.	Het	AKJ	heeft	

deze	kennis	en	expertise,	samen	met	een	aantal	Zorg-

belang	organisaties,	ook	in	2016	met	grote	bevlogenheid	

ingezet	in	de	uitvoering	van	het	vertrouwens	werk.	

Vanwege	de	sterke	groei	van	het	aantal	cliënten	

–	42%	ten	opzichte	van	2015	–	was	het	een	druk	jaar	

Onze missie  
Wij	leveren	onafhankelijk

vertrouwens	werk	en	willen	

dat	kinderen	en	ouders	

met	vertrouwen	verder	

kunnen	in	de	jeugdhulp.
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Onze	vier	kerntaken	zijn:	informatie & advies, onder

steuning, voorlichting en signalering.	Met	de	uitoefening	

van	deze	kerntaken	dragen	we	bij	aan	het	verbeteren	

van	de	kwaliteit	van	de	jeugdhulp.

Onze	vertrouwenspersonen	ondersteunen	jongeren		

en/of	hun	(pleeg)ouders	of	verzorgers	als	ze	vragen,	

klachten	of	problemen	hebben	over	bejegening,	com-

municatie,	procedures,	besluiten,	onveiligheid	en	hun	

rechtspositie	binnen	de	jeugdhulp.	

Ons	doel	is	dat	de	cliënt	weer	met	vertrouwen	verder	

kan	in	het	hulpverleningstraject.	Dit	doen	we	door	

samen	met	de	cliënt	een	vraagstuk	helder	te	krijgen		

en	te	bekijken	wat	de	mogelijkheden	zijn	om	verder	te	

kunnen.	Als	het	even	kan,	proberen	we	te	de-escaleren	

door	samen	met	de	cliënt	het	probleem	bespreek	baar		

te	maken	op	het	niveau	waar	het	ontstaan	is.	Bovendien	

kan	het	voor	een	cliënt	prettig	zijn	om	te	voorkomen		

dat	het	een	puur	juridische	kwestie	wordt.	Cliënten	

willen	vooral	graag	gehoord	worden.	

Daarnaast	geven	de	vertrouwenspersonen	voorlichting	

en	signaleren	ze	zaken	die	niet	goed	gaan	in	de	jeugd-

hulpverlening.	

Het vertrouwenswerk

Het	AKJ	voerde	in	2016	het	onafhankelijke	vertrouwens-

werk	uit	in	opdracht	van	de	Vereniging	Nederlandse	

Gemeenten	(VNG).	Daarnaast	ontvingen	we	in	2016	

subsidie	van	de	Raad	voor	de	Kinder	bescherming.		

Het	vertrouwenswerk	voeren	we	uit	samen	met	een	

aantal	Zorgbelangorganisaties.	In	Groningen,	Friesland,	

Drenthe,	Gelderland	en	Brabant	voerden	de	Zorgbelang-

organisaties	het	vertrouwenswerk	in	de	eigen	regio’s		

uit	in	opdracht	van	het	AKJ.	

De	vertrouwenspersonen	van	het	AKJ	en	Zorgbelang	

hebben	in	2016	verder	gewerkt	aan	uniformering		

en	verbetering	van	de	dienstverlening.	De	werk	wijze,	

procedures,	normen	en	registratie	worden	in	nauwe	

afstemming	met	elkaar	en	onze	cliënten	voortdurend	

tegen	het	licht	gehouden.	

Vertrouwens	personen	bieden	onafhankelijk	vertrouwens-

werk	aan	iedereen	die	te	maken	heeft	met	jeugdhulp		

en	met	de	Raad	voor	de	Kinder	bescherming.	
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Onze	vertrouwenspersonen	beantwoorden	de	eerste	

vragen	via	telefoon,	e-mail	en	chat.	Als	er	verdere		

ondersteuning	nodig	is,	pakt	een	collega-vertrouwens-

persoon	in	de	regio	waar	de	cliënt	woont	of	verblijft		

de	zaak	op.	Kinderen	en	jongeren	krijgen	altijd	voorrang	

als	ze	contact	met	ons	opnemen.	We	praten	direct	met	

hen,	of	bellen	hetzelfde	dagdeel	nog	terug.	

Onze vertrouwenspersonen zijn actief voor  

cliënten die te maken hebben met:

•	 	Gemeentelijke	toegang	tot	de	jeugdhulp			

(bijvoorbeeld	Centra	voor	Jeugd	en	Gezin		

en	wijk-,	jeugd-	en	buurtteams)

•	 	Gecertificeerde	Instellingen		

(Jeugdbescherming	en	Jeugdreclassering)

•	 	Ambulante	jeugdhulp		

(inclusief	ambulante	jeugd-GGZ)

•	 	Pleegzorg

•	 			Jeugdhulpinstellingen	voor	verblijf	en	dagbehande-

ling,	inclusief	gezinshuizen	en	zorgboerderijen

•	 	Gesloten	jeugdhulpinstellingen	(JeugdzorgPlus)

•	 		Jeugd	LVB-instellingen

•	 		Veilig	Thuis-organisaties

•	 	Raad	voor	de	Kinderbescherming

	

Kernwaarden  Wij	doen	ons	

vertrouwenswerk	vanuit	zes	kernwaarden:	

onafhankelijk, stem geven, zonder oordeel, 

motiverend, vastberaden en verbindend. 

Onze	kernwaarden	vertellen	hoe	wij		

ons	werk	doen.	Lees	er	meer	over

	op	onze	website		

					www.akj.nl.
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10.862
 unieke cliënten
 hadden contact met 

 een vertrouwens persoon.

 (7.701	in	2015)

Het	aantal	cliënten	in	2016	is	met	42	procent	

gestegen	ten	opzichte	van	2015.	Daarmee	steeg	

automatisch	ook	het	aantal	vragen,	problemen	en	

klachten.	De	vertrouwenspersonen	bezochten	

naast	de	bekende	instanties	ook	nieuwe

				instellingen	en	zij	gaven	veel	meer	

voorlichtingen.		

2016: een jaar van groei 

•  Gestelde vragen:  3.425

•  Besproken problemen:  3.857

•  Geuite klachten:  14.270

1.  Bejegening:  3.773

2.  Beslissingen:  2.383 

3.  Gebrekkige informatie:  2.056

TOP 3 
geuite klachten

83 klachten  
zijn ondersteund in het  

kader van tuchtrecht.

(6	klachten	in	2015)

14% van de klachten  

werd doorgeleid naar een 

klachtencommissie. 
Dat maakt zichtbaar dat de
inzet van een vertrouwens
persoon zeker bijdraagt  
aan het dejuridiseren van 
kwesties.

5.931 
jeugdigen 
(4.038	in	2015)

4.931 
volwassenen 
(3.663	in	2015)

In totaal zijn

21.552
Vragen, problemen 

en klachten met een 

vertrouwenspersoon 

besproken. 

(15.615	in	2015)	

48%
van deze vragen,

problemen en 

klachten is in het 
eerste contact met  

de cliënt afgerond. 

Voor de overige  
52% werd een 
vervolgactie 
ingezet.
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1.290 keer
voorlichting gegeven
aan medewerkers van instellingen, 
jongerenraden, cliëntenraden en 
groepen jongeren. (590	keer	in	2015)

284 signalen en 
verbeterpunten
besproken met verantwoordelijken
van instanties. 
(159	in	2015)

11.440
groepsbezoeken
afgelegd bij jeugd hulp
instanties. 

(6.398	in	2015)

Cliënttevredenheids cijfers

Jongeren    8,7
(7,9	in	2015)

	

Volwassenen   8,4   
(8,3	in	2015)
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familie	en	de	thuissituatie	en	ten	slotte	over	hun		

persoonlijke	geschiedenis	in	de	hulpverlening.	

Klachten 

Cliënten	klaagden	het	meest	over	bejegening,		

beslis	singen	en	gebrekkige	informatie:

•	   Bejegening:	alle	klachten	over	de	bejegening	van		

de	cliënt	door	een	medewerker.	Denk	hierbij	aan		

een	medewerker	die	zich	niet	neutraal	opstelt,	de	

cliënt	niet	serieus	neemt	of	onvoldoende	luistert,		

of	druk	uitoefent	in	het	‘vrijwillige	kader’.	

•	 		Beslissingen:	alle	klachten	over	onzorgvuldigheid		

bij	het	(niet)	nemen	van	beslissingen,	bijvoorbeeld	

onvoldoende	motivatie	of	onderbouwing.	Daarnaast	

vallen	hieronder	klachten	over	onvoldoende	betrok-

kenheid	van	de	cliënt	bij	het	tot	stand	komen	van	

beslissingen,	niet-proportionele	beslissingen	(bijvoor-

beeld	bij	sancties	tegen	jongeren)	en	het	niet	of	te	

laat	afgeven	van	een	verleningsbesluit.

•	 							Gebrekkige informatie:	alle	klachten	over	gebrekkige	

informatie	over	bijvoorbeeld	de	werkwijze	van	de	

instantie,	onvoldoende	uitleg	over	de	te	volgen	hulp-

verlening,	onvoldoende	informatie	aan	de	ouder	over	

het	welzijn	van	het	kind,	of	onvoldoende	informatie	

over	de	rechten	van	de	cliënt.	

Waarover namen cliënten contact op? 
	

De	vragen,	problemen	en	klachten	die	cliënten	in	2016	

met	vertrouwenspersonen	bespraken,	wijken	niet	veel	

af	van	2015.	Wel	staat	in	2016	bij	klachten	bejegening	

op	nummer	1.	In	2015	was	dat	gebrekkige informatie.

Vragen

De	meeste	vragen	van	cliënten	gingen	over	de	werk-

wijze	van	de	instantie,	bijvoorbeeld	de	werkwijze		

van	jeugdhulpinstellingen,	de	toegang	tot	jeugdhulp		

en	andere	instanties	zoals	de	Raad	van	de	Kinder-

bescherming	of	Veilig	Thuis.	Daarnaast	hielden	veel	

vragen	verband	met	relevante	wetgeving,	met	name		

de	Jeugdwet	en	het	Personen-	en	Familierecht.

Overigens	zochten	ook	jeugdhulpverleners	contact	met	

de	vertrouwenspersoon.	In	2016	waren	dat	er	109		

(tegen	47	in	2015).	Zij	stelden	vooral	juridische	vragen.	

Problemen

Cliënten	bespraken	diverse	problemen	met	de	ver-

trouwens	personen.	Meestal	ging	het	over	hun	woon-

situatie,	over	de	groep	waar	ze	verblijven,	of	over	hun	

groeps	genoten.	Daarnaast	werd	veel	gesproken	over	
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Meerdere straffen voor één misstap

Luc	(niet	zijn	echte	naam)	is	15	jaar	en	woont	op	een	

groep	voor	gesloten	jeugdhulp.	Tijdens	het	bezoek	van	

de	vertrouwenspersoon	vertelt	Luc	dat	zijn	deur	op	slot	

wordt	gedraaid	als	hij	’s	ochtends	niet	op	tijd	klaar	is.		

Hij	moet	op	zijn	kamer	ontbijten,	krijgt	een	onvoldoende-	

score	én	moet	’s	avonds	een	uur	eerder	naar	bed.		

Dit	geldt	ook	voor	zijn	groepsgenoten.

Luc	vindt	dit	echt	niet	kunnen.	In	het	‘Ken	je	rechten’-	

boekje	van	het	AKJ	heef	hij	gelezen	dat	af	zon	deren	

alleen	mag	‘als	door	jouw	gedrag	een	onveilige	situatie	

ontstaat’.	De	vertrouwenspersoon	geeft	aan	dat	dit		

klopt.	Zij	weet	echter	ook	dat	Luc	het	moeilijk	vindt		

op	zijn	kamer	te	blijven	en	dat	in	zijn	hulpverlenings-	

	plan	opgenomen	is	dat	zijn	deur	op	slot	gedraaid	mag		

worden.	Dat	wil	echter	niet	zeggen	dat	dit	bij	andere	

jongeren	ook	mag.	Daarnaast	lijkt	het	alsof	er	voor		

één	misstap	meerdere	straffen	staan.	De	vertrouwens-

persoon	spreekt	met	Luc	af	dat	ze	deze	situatie	gaat	

aankaarten	bij	de	teamleider	van	de	groep.

De	teamleider	vertelt	dat	het	inderdaad	niet	de	bedoeling	

is	dat	standaard	de	deur	op	slot	gedraaid	wordt.	Want	dit	

is	afzondering	en	dat	is	niet	aan	de	orde	als	jongeren	niet	

op	tijd	klaar	zijn	’s	ochtends.	De	teamleider	bespreekt		

dit	met	de	groepsleiding.	Hij	overlegt	met	het	team	om		

te	voorkomen	dat	er	meerdere	sancties	voor	hetzelfde	

gedrag	toegepast	worden.	De	teamleider	en	de	vertrou-

wenspersoon	spreken	af	dat	als	deze	situatie	zich	in	de	

toekomst	nogmaals	voordoet,	de	vertrouwenspersoon		

dit	rechtstreeks	met	de	groeps	leiding	bespreekt.	

Als	de	vertrouwenspersoon	een	week	later	op	de	groep	

komt,	is	de	situatie	verbeterd.	Als	jongeren	niet	op	tijd	

klaar	zijn,	moeten	ze	op	hun	kamer	ontbijten	en	’s	avonds	

een	uur	eerder	naar	bed.	De	onvoldoende-score	en	het	

afsluiten	van	de	kamer	zijn	niet	meer	aan	de	orde.

UIT DE 
PRAKTIJK
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Totaal	aantal	cliënten	van	het	AKJ	en	Zorgbelang	in	2016,	

verdeeld	naar	vorm	van	jeugdhulp	(in	percentages).

Over welke vorm  
van jeugdhulp gaat het?

Alle	kinderen,	jongeren,	(pleeg)ouders	en	verzorgers		

die	te	maken	hebben	met	jeugdhulp	kunnen	een	beroep		

op	het	vertrouwenswerk	doen,	ongeacht	met	welke	

vorm	van	jeugdhulp	zij	te	maken	hebben.	In	het	cirkel-

diagram	staan	de	verschillende	vormen	van	jeugdhulp	

weer	gegeven	en	wordt	helder	welk	percentage	van	

onze	cliënten	contact	heeft	opgenomen	per	vorm	van		

jeugdhulp.

De	grootste	groep	cliënten	heeft	vragen	of	klachten		

over	de	open	jeugdhulpinstellingen,	op	de	voet	gevolgd	

door	de	gecertificeerde	instellingen.	Over	pleegzorg,	

Veilig	Thuis	en	ambulante	jeugdhulp	wordt	minder	vaak	

contact	opgenomen	door	cliënten.	

Cliënten	vragen	steeds	vaker	onze	ondersteuning	als		

het	gaat	over	de	gemeentelijke	toegang	tot	de	jeugd-

hulp.	In	2016	waren	dat	786	cliënten,	in	2015	waren		

dat	er	nog	maar	309.

Logischerwijs	hebben	vooral	jeugdigen	binnen	open	

jeugdhulp	en	gesloten	jeugdhulp,	dagbehandeling/

7%

27%

2%

5%

3%

1%
4%

30%

13%

3%
5%

Gemeentelijke toegang

Gecertificeerde instellingen

Veilig thuis

Dagbehandeling/zelfstandigheidstraject

Ambulante jeugdhulp

Pleegzorg

Gezinshuizen

Open jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

Raad voor de Kinderbescherming

Anders

AKJ en 
Zorgbelang

zelfstandigheidstrajecten	en	gezinshuizen	contact	met		

een	vertrouwenspersoon.	Bij	de	andere	categorieën		

–	vooral	in	het	traject	naar	de	jeugdhulp	toe	(gemeente-

lijke	toegang,	gecertificeerde	instellingen)	en	bij	de		

ove	rige	vormen	van	jeugdhulp	(zoals	ambulant)	–	en	de	

Raad	voor	de	Kinderbescherming	zijn	ouders	de	grootste	

groep	die	contact	opnemen	met	een	vertrouwens	persoon.	

Opvallend	is	dat	bij	pleegzorg	vooral	(pleeg-)	ouders	het	

AKJ	benaderen	en	niet	de	pleegkinderen	zelf.
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Groepsbezoeken 

Wat doet een vertrouwenspersoon op de groep?

Jongeren	in	instellingen	zoeken	we	actief	op.	Hoe	vaak	

de	vertrouwenspersonen	op	bezoek	komen,	hangt		

af	van	de	kwetsbaarheid	en	zorgafhankelijkheid	van		

de	jongeren	die	daar	verblijven.	Het	aantal	bezoeken		

varieert	van	1	keer	per	week	in	gesloten	instellingen,		

1	keer	per	2	of	3	weken	in	open	instellingen,	tot	3	keer	

per	jaar	als	het	bijvoorbeeld	om	een	gezinshuis	gaat.	

In	2016	hebben	vertrouwenspersonen	bijna	11.500	

groepsbezoeken	afgelegd	bij	jeugdhulpinstanties.	Tijdens	

de	groepsbezoeken	is	de	vertrouwenspersoon	aanwezig	

op	de	groep	waar	de	jongeren	wonen	en	hebben	de	

jongeren	dus	de	mogelijkheid	om	met	de	vertrouwens-

persoon	in	gesprek	te	gaan.	Met	de	jongeren	en	mede-

werkers	wordt	afgesproken	wat	de	beste	tijd	is	om	de	

groep	te	bezoeken.	Soms	schuift	de	vertrouwenspersoon	

aan	bij	een	koffie-	en	theemoment,	zodat	de	jongeren	

de	vertrouwenspersoon	wat	beter	leren	kennen.	

Jongeren	vinden	het	vaak	prettiger	om	met	iemand		

in	gesprek	te	gaan	die	ze	kennen,	daarom	is	de	ver-

trouwenspersoon	met	regelmaat	aanwezig.	Ook	hangt	

er	een	bezoekrooster	met	contactgegevens	op	de	groep,	

zodat	jongeren	ook	via	e-mail,	telefoon	en	WhatsApp	

contact	kunnen	leggen	met	de	vertrouwenspersoon	als	

deze	niet	aanwezig	is.	

	

Tijdens	de	groepsbezoeken	geeft	de	vertrouwens-

persoon	uitleg	over	de	rechten	en	plichten	die	jongeren	

hebben	in	de	jeugdhulp.	Jongeren	hebben	naar	aan-

leiding	daarvan	vaak	individuele	vragen	en	bespreken	

die	dan	met	de	vertrouwenspersoon.	Ook	bespreken	

jongeren	regelmatig	problemen	die	zij	ervaren	op		

de	groep,	thuis,	op	school,	of	met	andere	jeugdhulp-

organisaties.	Voor	veel	jongeren	is	het	prettig	om		

even	hun	verhaal	kwijt	te	kunnen,	of	om	te	sparren		

met	iemand	die	niet	vanuit	de	hulpverlening	betrokken	

is.	Ze	waarderen	het	dat	de	vertrouwenspersoon	met	

hen	meedenkt	en	adviezen	geeft.	

Als	jongeren	ergens	niet	tevreden	over	zijn,	hebben		

zij	de	mogelijkheid	hun	klacht	te	bespreken	met	onder-

steuning	van	de	vertrouwenspersoon.	De	insteek	van		

de	vertrouwenspersoon	is	hierbij	altijd	om	de	klachten	

eerst	te	bespreken	op	het	niveau	waar	ze	zijn	ontstaan.	

Tijdens	groepsbezoeken	komt	het	daarom	voor	dat	een	

jongere	samen	met	de	vertrouwenspersoon	in	gesprek	
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	gaat	met	een	groepsleider	om	bijvoorbeeld	meer	duide-

lijkheid	te	krijgen,	of	onvrede	te	bespreken.	Het	is	voor		

de	jongeren	erg	prettig	dat	veel	medewerkers	hier	gelijk	

tijd	voor	maken,	zodat	er	snel	een	oplossing	gezocht	kan	

worden.	Dit	is	belangrijk,	aangezien	jongeren	op	de	groep	

verder	moeten	met	de	groepsleiding	en	de	vertrouwens-

persoon	na	het	bezoek	weer	vertrekt.	

“Ik heb vaak niet veel te zeggen maar als ik wat  

wil zeggen dan kan dat. En dat vind ik heel fijn!” 

 – Jongere op een groep – 

Naast	de	groepsbezoeken	is	1.290	keer	voorlichting	

gegeven	aan	jongerenraden,	cliëntenraden,	groepen	

jongeren	en	medewerkers	van	instellingen	over	de		

rechten	van	jongeren	in	instellingen.	Daarvoor	gebruiken	

we	onder	andere	de	‘Ken	je	rechten’-boekjes,	waarin	

allerlei	nuttige	informatie	is	opgenomen	voor	jongeren	

in	de	open	en	gesloten	jeugdhulp.	

De	vertrouwenspersoon	kan	ook	bijvoorbeeld	aan	schui-

ven	in	een	teamvergadering	van	medewerkers	om	toe-

lichting	en	informatie	te	geven.	Door	onze	kennis	te	delen	

en	hierover	in	gesprek	te	gaan	met	jongeren,	leveren	wij	

een	bijdrage	aan	het	versterken	van	hun	rechtspositie.	

Ken je rechten

in de jeugdhulp
Rechten van jongeren die wonen in een groep

vertrouwenspersonen 

 in de jeugdhulp 

vertrouwenspersonen  in de jeugdhulp 

Ken je rechten 
in de jeugdzorgPlus
Rechten van jongeren die verblijven  in de jeugdzorgPlus

Ken	je	rechten-boekjes
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Signalen en trends

Signalen

Signalering	is	één	van	de	kerntaken	van	de	vertrouwens-

persoon.	Daarmee	dragen	we	bij	aan	verbetering	van	de	

kwaliteit	van	de	jeugdhulp.	Een	signaal	is	een	‘stoplicht’	-

instrument.	Daaraan	vooraf	gaat	dat	bijzonder	heden		

met	instellingen	worden	besproken	bij	de	(tussen	tijdse)	

evaluatie.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	patronen	in		

de	dagelijkse	gang	van	zaken	die	niet	dus	danig	urgent	

zijn	dat	ze	direct	gemeld	moeten	worden.	Bijvoorbeeld	

terugkerende	klachten	over	maaltijden.	

We	spreken	van	signalen	bij	urgente	situaties	als	rechten	

van	cliënten	worden	geschonden	of	de	veiligheid	in	het	

geding	is.	Daarbij	onderscheiden	we	signalen	aan	jeugd-

hulpwerkers	naar	aanleiding	van	vragen	of	klachten	van	

één	cliënt	(met	instemming	van	de	cliënt)	en	signalen		

op	basis	van	alle	cliëntzaken	en	observaties	van	vertrou-

wenspersonen.	Deze	signalen	worden	direct	aan	de	

instellingen	doorgegeven.	

 “Een meisje op een groep vertelde dat het niet  

goed met haar ging. Toen ik doorvroeg, zei ze dat  

ze zichzelf iets aan wilde doen. Ze wilde absoluut  

niet dat ik dat tegen de groepsleiding vertelde,  

maar ik heb haar uitgelegd dat dit echt moet  

van wege haar eigen veiligheid. Uiteindelijk zijn  

we samen naar de groepsleiding gegaan om het  

te vertellen.”   

– Een vertrouwenspersoon over een afgegeven veiligheids signaal – 

In	totaal	zijn	er	284	signalen	besproken	met	verant-

woordelijken	in	instellingen.	Deze	stijging	ten	opzichte	

van	2015	(159	signalen)	is	mede	verklaarbaar	door		

meer	aandacht	voor	deze	signalerende	taak	en		

het	snel	ler	signaleren	naar	de	instelling	door	een	

vertrouwens		persoon.	Daardoor	kan	tijdig	worden		

bijgestuurd	en	wordt	bijgedragen	aan	de	kwaliteits-	

cyclus	van	een	instelling.	

Daarnaast	kennen	we	signalen	naar	aanleiding	van	

zaken	die	meldcodewaardig	zijn	–	namelijk	(vermoedens	

van)	kindermishandeling	en	huiselijk	geweld	–	en	waar-

bij	de	vertrouwelijkheid	tussen	cliënt	en	ver	trouwens-

persoon	mogelijk	geschonden	moet	worden.	
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In	2016	is	vier	keer	gebruik	gemaakt	van	de	Meldcode.	

In	deze	vier	situaties	heeft	een	gesprek	plaatsgevonden	

met	de	instelling	en	is	daarover	gerapporteerd.	

Instellingen	stellen	het	ontvangen	van	onze	signalen		

op	prijs.	Zij	kunnen	dankzij	deze	manier	van	informeren	

actie	ondernemen	in	hun	organisatie	en	waar	nodig	

maatregelen	nemen.	

Trends 

Hieronder	vermelden	we	per	jeugdhulpvorm	aan	aantal	

opvallende	trends.	Deze	trends	zijn	op	basis	van	een	

analyse	van	de	bevindingen	van	2016	naar	voren		

gekomen.	

•	 			Bij	de	gemeenten	in	Nederland	is	de	toegang tot 

jeugdhulp	op	verschillende	manieren	ingericht.		

Veel	cliënten	weten	niet	waar	zij	terecht	kunnen		

als	ze	vragen	of	klachten	hebben	over	de	aanpak		

van	hun	gemeente.	Er	zijn	onder	andere	vragen	en		

klachten	over	inzage	en	opvragen	van	dossiers	en	

over	de	(her)indicatie	van	de	benodigde	jeugdhulp.	

Ouders	ervaren	bureaucratie	en	voelen	zich	niet	

serieus	genomen	in	de	zorgen	rond	hun	kind(eren).	

•	 			Bij	de	gecertificeerde instellingen	leek	er	in	2016	

onvoldoende	capaciteit	en	continuïteit	te	zijn	om		

de	jeugdbeschermingsmaatregelen	uit	te	voeren.		

In	een	aantal	regio’s	waren	er	onvoldoende	jeugd-

bescher	mers	beschikbaar.	Daarnaast	levert	het	zoge-

naamde	´drang-kader´	in	de	vrijwillige	hulpverlening	

veel	klachten	op.	Cliënten	ervaren	de	bejegening		

in		dit	kader	vaak	als	intimiderend.	Een	toe	name	van		

bejegeningsklachten	zien	we	met	name	bij	conflict-

scheidingen,	waar	de	jeugdbeschermer	door	een		

van	de	partijen	niet	als	neutraal	ervaren	wordt,	of	

waar	cliënten	zich	onvoldoende	gehoord	voelen.		

Ook	valt	op	dat	er	nog	te	weinig	rekening	gehouden	

wordt	met	cliënten	met	een	licht	verstandelijk	beper-

king	(LVB).	Rapportages	en	brieven	zijn	te	ingewikkeld	

geformuleerd	en	er	wordt	onvoldoende	gecheckt	of	

ouders	het	goed	begrepen	hebben.	

•	 			In	2016	was	er	een	toename	van	het	aantal		

gezinshuizen.	De	vertrouwenspersoon	wordt	daar	

wisselend	ontvangen;	soms	zeer	positief	en	gastvrij,	

en	soms	afhoudend.	Sommige	gezinshuis	ouders	

vrezen	onrust	voor	de	bij	hen	wonende	kinderen		

en	jongeren	en	geven	aan	dat	zij	zelf	de	rol	van	

vertrouwenspersoon	willen	vervullen.	
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•	 			In	gesloten instellingen	komt	het	voor	dat	er	wet-		

en	regelgeving	bij	het	opleggen	en	uitvoeren	van	

controlerende	en	vrijheidsbeperkende	maatregelen	

niet	wordt	nageleefd.	Fysiek	ingrijpen	blijft	een	bron	

van	klachten.	Jongeren	geven	aan	dat	dit	onnodig,		

te	hard,	of	niet	volgens	de	regels	gebeurt.

	 	Echter,	gezinshuisouders	zijn	professionele	hulp-

verleners	en	moeten	derhalve	ook	toegang	verlenen		

aan	onafhanke	lijke	vertrouwenspersonen.

•	 			In	zowel	open als gesloten jeugdhulpinstellingen	

zorgden	reorganisaties	voor	onrust	bij	personeel.	

Zichtbaar	was	dat	die	onrust	doorwerkt	op	het	leef-

klimaat	van	groepen.	In	beide	soorten	instellingen	

werd	veel	geklaagd	over	verschillen	in	werkwijze		

en	hantering	van	huisregels.	

•	 	Jonge	ren	in	open instellingen	lijken	(meer	dan	in	

2015)	problematiek	te	hebben	die	niet	altijd	goed	

past	in	een	open	behandelsetting.	De	gevolgen	

daarvan	zijn	merkbaar	in	een	verharding	van	het	

leefklimaat	en	een	afnemend	gevoel	van	veiligheid	

bij	jongeren.	In	de	open	groepen	is	soms	sprake		

van	de	toepassing	van	controlerende	en	vrijheids-

beperkende	maat	regelen	terwijl	daarvoor	in	de	

Jeugdwet	niets	expliciet	geregeld	is	voor	de	open	

jeugdhulpinstellingen.	Het	algemeen	inzetten	van	

beperkende	en	controlerende	maatregelen	in	de		

open	jeugdhulpinstellingen	mag	niet.	Maar	het		

gebeurt	wel	en	daarmee	worden	de	grondrechten	

van	kinderen	geschonden.
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UIT DE 
PRAKTIJKWijkcoach neemt hulpvraag  

niet serieus 

Ouders	van	een	meervoudig	gehandicapt	meisje	doen	

een	beroep	op	de	wijkcoach	van	de	gemeente	voor	

extra	opvang	van	hun	dochter.	De	ouders	vertellen	dat	

zij	privé	te	zwaar	belast	zijn	en	in	hun	netwerk	ook	geen	

extra	steun	hebben	kunnen	vinden.	De	wijkcoach	zegt	

desondanks	dat	de	ouders	zelf	in	hun	netwerk	mogelijk-

heden	moeten	zien	te	vinden.	De	vader	en	moeder		

zijn	teleurgesteld	en	zien	nu	geen	andere	mogelijkheid	

dan	zelf	maar	de	kosten	voor	extra	opvang	te	betalen.	

Als	de	ouders	hun	situatie	met	een	vertrouwenspersoon	

bespreken,	zijn	zij	nog	steeds	teleurgesteld	in	de		

gemeente.	Het	Centrum	Indicatiestelling	Zorg	heeft	

ondertussen	een	indicatie	afgegeven	voor	24	uurszorg	

voor	7	dagen	in	de	week.	De	wijkcoach	heeft	de	situatie	

dus	onderschat.	

De	ouders	schrijven	met	ondersteuning	van	de	vertrou-

wenspersoon	een	brief	naar	de	manager	van	het	wijk-

team.	In	de	brief	vragen	ze	om	een	oplossing	door	de	

gemeente.	De	vertrouwenspersoon	gaat	samen	met		

de	ouders	naar	een	gesprek	met	de	manager	van	het	

wijkteam	en	de	wijkcoach.	In	het	gesprek	is	niet	alleen	

ruimte	voor	het	verhaal	van	de	ouders,	maar	biedt	de	

manager	excuses	aan.	De	gemeente	zal	met	hen	naar	

een	passende	oplossing	zoeken	en	de	zorg	vergoeden	

die	zij	zelf	hebben	betaald.	

Na	afloop	zijn	de	ouders	zeer	tevreden	over	de	onder-

steuning	van	de	vertrouwenspersoon	en	over	de	manier	

waarop	de	gemeente	met	hen	is	omgegaan.	Zij	voelen	

zich	nu	wel	serieus	genomen.	De	wijkcoach	heeft		

meteen	gezegd	dat	zij	een	fout	heeft	gemaakt,	waar-

door	er	begrip	ontstond.	Het	gesprek	is	op	een	prettige	

en	ontspannen	manier	verlopen,	de	ouders	kunnen		

weer	prima	samenwerken	met	de	gemeente	en	het	

vertrouwen	is	hersteld.
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Uiteraard	zijn	er	ook	leer-	en	verbeterpunten.		

Wat	cliënten	voornamelijk	terugkoppelden:	

•	 	de	beperkte	rol	van	de	vertrouwenspersoon	

(cliënt	had	andere	verwachtingen);	

•	 	de	noodzaak	meer	naamsbekendheid	te	creëren		

bij	instanties;

•	 soms	lange	wachttijden	bij	het	AKJ.

Klachten over de vertrouwenspersoon	

Wij	doen	ons	werk	zo	goed	mogelijk,	naar	eer	en		

geweten.	Dat	neemt	niet	weg	dat	iedere	cliënt	die	

ontevreden	is	over	onze	dienstverlening	zich	kan		

wenden	tot	een	externe,	onafhankelijke	klachten-

commissie.	

In	2016	zijn	er	12	cliënten	geweest	die	vragen	of	

klachten	hadden	over	de	inzet	van	een	vertrouwens-

persoon.	Deze	kwesties	zijn	na	een	gesprek	opgelost.		

De	klachten	commissie	heeft	geen	klachten	ontvangen	

over	vertrouwenspersonen	van	het	AKJ.

De mening van onze cliënten

Cliënttevredenheid

Als	we	iemand	geholpen	hebben,	vragen	we		

altijd	om	een	vragenlijst	in	te	vullen.	Jongeren		

en	volwas	senen	zijn	over	het	algemeen	positief		

over	ons	vertrouwens	werk.	

Een	paar	quotes	uit	de	vragenlijsten:

“Een goed gesprek, waarbij de vertrouwenspersoon 

geen oordelen velde, goed luisterde, doorvroeg  

en concrete handvatten aanbood. De gelegenheid  

om een keer rustig je verhaal te kunnen doen werkt 

alleen al erg goed.”  – Een pleegouder na een telefonisch 

adviesgesprek met de vertrouwenspersoon – 

 

“Mijn vertrouwen was totaal weg, maar door het AKJ 

begint een stukje vertrouwen in de overheid weer 

terug te komen.”  – Een ouder na afloop van de ondersteuning 

door een vertrouwenspersoon – 
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UIT DE 
PRAKTIJKGeen idee waarom 

Sinds	januari	zit	Donovan	(niet	zijn	echte	naam)	op	een	

open	leefgroep.	De	vertrouwenspersoon	spreekt	hem	

drie	dagen	nadat	hij	daar	is	geplaatst.	Donovan	heeft	

geen	idee	waarom	hij	daar	zit.	De	jeugdbeschermer	

moet	de	machtiging	nog	opsturen	waarin	de	reden	

staat.	In	januari	en	februari	weet	hij	nog	steeds	niets.		

De	mentor	vertelt	dat	de	jeugdbeschermer	niet	duidelijk	

is.	Ook	de	behandelcoördinator	krijgt	geen	duidelijke	

antwoorden.	Verder	geven	zowel	de	mentor	als	de	

behandel	coördinator	aan	dat	de	jeugd	beschermer		

slecht	bereikbaar	is	en	geen	contact	zoekt.

Begin	maart	vraagt	Donovan	hulp	van	de	vertrouwens-

persoon	bij	het	indienen	van	een	klacht	over	zijn	jeugd-

beschermer.	Daarin	staat	onder	andere	dat	hij	geen	

informatie	krijgt	over	de	redenen	waarom	hij	op	de	

leefgroep	zit	en	wat	zijn	leerdoelen	moeten	zijn.	Verder	

is	hem	niets	verteld	over	hoe	zijn	vervolgtraject	eruit	

ziet,	heeft	hij	nooit	een	‘echt’	kennismakingsgesprek	

gevoerd	met	de	jeugdbeschermer	en	kan	hij	de	jeugd-

beschermer	niet	bereiken.

De	week	erop	vindt	het	klachtgesprek	plaats.	Het	blijkt		

dat	Donovan	nog	steeds	de	stukken	van	de	rechtszaak		

over	de	uithuisplaatsing	niet	heeft	ontvangen.	Ter	plekke	

lezen	ze	de	stukken.	Donovan	geeft	aan	wat	er	wel	en		

wat	er	niet	klopt.	De	vertrouwenspersoon	leidt	het	gesprek,	

grijpt	in,	bemiddelt	en	legt	uit	aan	Donovan	en	de	jeugd	-

beschermer	dat	ze	het	niet	eens	hoeven	te	worden.	

Daarnaast	krijgt	Donovan	ondersteuning	door	vragen		

te	stellen	over	de	leerdoelen	en	ideeën	voor	een	vervolg-

plek	bij	de	jeugdbeschermer.	De	vertrouwens	persoon		

maakt	ook	het	onderwerp	pleeggezinnen	bespreekbaar		

en	helpt	Donovan	om	zijn	wens	hierover	te	ontdekken	

en	uit	te	spreken.	De	afspraak	is	nu	dat	Donovan	samen		

met	zijn	mentor	gaat	onderzoeken	of	er	mensen	in	zijn	

netwerk	zijn	die	netwerk	pleeggezin	kunnen	worden.		

Al	met	al	neemt	men	Donovan	nu	serieus	én	hij	is	betrok-

ken	bij	de	keuzes.	
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Samenwerking en participatie

In	2016	werkten	we	samen	met	verschillende		

partners,	waaronder:	De	Kindertelefoon,	de	Inspectie	

Jeugdzorg,	Defence	for	Children,	de	Kinderombudsman,	

de	Nationale	Ombudsman,	een	aantal	gemeentelijke		

ombudsmannen,	de	Stichting	Patiënten	Vertrouwens-

persoon	(PVP)	en	de	Landelijke	Stichting	Familie	

Vertrouwens	Personen	(LSFVP).	

Daarnaast	is	in	2016	aandacht	besteed	aan	de	relatie	

met	onze	klanten	en	cliënten	door	twee	grotere		

projecten.

Expeditie Klant 	

Onder	de	noemer	‘Expeditie	Klant’	deden	we	in	het	

najaar	van	2016	onderzoek	om	meer	zicht	te	krijgen	op	

de	wensen	en	behoeften	van	de	verschillende	partijen	

met	wie	we	samenwerken.	Onze	vertrouwenspersonen	

voerden	daarvoor	gesprekken	met	ongeveer	70	jeugd-

hulpaanbieders,	gemeenten	en	andere	professionele	

partners	in	het	hele	land.	Dit	heeft	een	schat	aan	infor-

matie	opgeleverd	voor	het	AKJ,	waarmee	we	onze	

dienstverlening	en	werkwijze	kunnen	verbeteren.

“Onze associatie met het AKJ? Actief en betrokken! 

Vertrouwenspersonen wachten niet op klachten  

maar zien uitingen van onvrede als een aanleiding 

om het samen op te lossen.”

 – Jeugdhulpaanbieder – 

	

Interactief en educatief theater 

’Hoe	geven	we	vertrouwenspersonen	die	jongeren		

in	de	residentiële	jeugdhulp	bezoeken	nog	beter		

inzicht	in	do’s	en	don’ts	bij	het	contact	leggen	met		

deze	jongeren?’	Een	moeilijke	vraag	met	een	simpel	

antwoord:	Vraag	het	de	jongeren	zelf!	En	zo	ontstond		

het	inter	actieve	en	edu	catieve	theater	“Vertrouwen?!?		

What	the	F*ck!”.	Daarin	speelden	jongeren	van		

ExpEx	en	ver	trouwens	personen	herken	bare	situaties	

over	hun	ontmoeting,	die	tot	misverstanden	en		

conflicten	kan	leiden,	of	waarin	het	contact	helemaal	

niet	tot	stand	komt.	Deze	voor	stelling	is	in	2016	drie		

keer	opgevoerd,	onder	andere	voor	professionals	en	

beleidsmedewerkers	jeugdhulp	van	gemeenten.	

www.expex.nl
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Over vertrouwen, luisteren  
en er iets mee doen

Uit	het	interactief	en	educatief	theater	met	ExpEx	kwam	

een	aantal	aspecten	van	het	begrip	vertrouwen	naar	

voren,	als	het	gaat	om	jongeren	in	de	jeugdhulp.	

Aspecten	die	we	graag	delen	met	anderen,	en	die	ook	

leerzaam	zijn	voor	professionals.

•	 			Vertrouwen	betekent	voor	iedereen	iets	anders;		

ga	niet	alleen	uit	van	wat	vertrouwen	voor	jezelf	

betekent,	maar	bespreek	wat	het	voor	alle	betrok-

kenen	inhoudt.

•	 				Vertrouwen	ontstaat	als	er	openheid	en	eerlijkheid	

ervaren	wordt,	het	gaat	om	oprecht	contact	van	

mens	tot	mens,	ook	al	is	de	een	hulpverlener	en		

de	ander	cliënt.

•	 			Vertrouwen	ontstaat	als	de	ander	echt	empathisch	

luistert,	zonder	oordeel,	interpretatie	etcetera	en	

zonder	de	reactie:	“Ja,	maar...”.	Voordat	je	als		

professional	een	reactie	geeft	op	wat	een	jongere	

zegt,	probeer	begrip	te	tonen	voor	de	positie	van		

de	jongere.	Gewoon	luisteren	is	soms	al	voldoende	

om	de	jongere	het	gevoel	te	geven	dat	hij/zij		

gehoord	wordt.	Het	wederzijds	naar	elkaar		

luisteren	kan	een	basis	zijn	voor	vertrouwen.

•	 				Als	je	wilt	dat	een	jongere	zich	openstelt,	je		

vertrouwt,	zich	kwetsbaar	opstelt,	dan	moet	jij		

als	professional	je	ook	openstellen,	je	ook	kwets	-	

	baar	op	durven	stellen,	iets	van	jezelf	laten	zien.

•	 			Kwetsbaar	opstellen	door	professionals	betekent		

ook	dat	je	durft	toe	te	geven	als	er	iets	niet	goed		

is	gegaan,	dat	je	sorry	kunt	zeggen.	Zelfreflectie		

is	voor	professionals	onontbeerlijk,	maar	voor		

de	relatie	met	de	jongere	is	het	van	belang	dat		

je	die	zelfreflectie	ook	deelt.

•	 				Goed	luisteren	houdt	ook	in	dat	je	terugkoppelt		

wat	je	doet	met	wat	je	hoort	van	de	jongeren;		

jongeren	die	hun	mening	mogen	geven	over		

van	alles,	en	dat	er	vervolgens	niks	mee	gebeurt:		

dat	maakt	dat	ze	een	volgende	keer	niet	meer		

mee	werken.	Maak	bij	de	jongere	helder	wat	er		

van	hem/haar	verwacht	wordt	en	wees	eerlijk	

over	wat	de	jongere	kan	verwachten	wat	er	met		

zijn/haar	input	gedaan	wordt.
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Colofon 

Tekstredactie

Melle	Dotinga	

www.theausbilders.com

	

Coördinatie en eindredactie

Ingrid	Verver,	AKJ	

	

Vormgeving 

Hetty	Peeters	

www.hettypeeters.nl
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AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Heb	jij	vragen	of	klachten	over	jeugdhulp?	

•	 Bel	naar	088	555	1000

•	 Mail	naar info@akj.nl

•	 Chat	op	www.akj.nl

Volg	het	AKJ	op	Facebook, Twitter en LinkedIn.									

https://www.facebook.com/akj.nl
https://twitter.com/AKJ_nl
https://www.linkedin.com/company/akj---vertrouwenspersonen-in-de-jeugdhulp
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