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Voorwoord Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2015 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp. Met veel plezier hebben wij dit 
jaar als raad de cliënten van Kenter Jeugdhulp vertegenwoordigd.  
 
In 2015 is de rol van de cliëntenraad aan het veranderen geraakt; de raad is niet alleen actief geweest voor 
de cliënten binnen Kenter Jeugdhulp, maar heeft ook cliëntenbelangen binnen de transformatie Jeugdzorg 
behartigd. De cliëntenraad heeft haar contacten met gemeenten verder uitgebouwd en is meer naar buiten 
g. Gemeenten geven aan de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs te stellen en gebruiken deze ook om 
eigen beleid en uitvoering verder te verfijnen.  
 
In de eerste helft van 2015 heeft de cliëntenraad meegewerkt aan een aantal taakgroepen ter voorbereiding 
op de fusie tussen Jeugdriagg NHZ en OCK het Spalier. Er zijn nieuwe leden geworven voor de gezamenlijk 
te vormen nieuwe cliëntenraad. De cliëntenraad heeft op de fusiedag van Kenter meegewerkt aan 
workshops over het belang van cliëntenparticipatie. 
 
Per 1 juli 2015 is Kenter officieel van start gegaan. De nieuwe cliëntenraad is in augustus voor het eerst bij 
elkaar gekomen en is daarna voortvarend aan het werk gegaan. In november hebben de leden een training 
gevolgd, waarbij besproken is hoe de cliëntenraad in de nieuwe organisatie haar doelen kan verwezenlijken. 
 
Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 januari 2015 in werking gegaan. De gehele jeugdhulp valt nu onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze transitie gaat samen met een inhoudelijke vernieuwing, de 
transformatie. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de 
eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. 
 
De cliëntenraad vindt het zeer belangrijk dat ook in het nieuwe jeugdstelsel de specialistische jeugdzorg 
toegankelijk blijft. Al in 2014 is er veelvuldig contact geweest met gemeenten over de nieuwe aanpak per 1 
januari 2015. In 2015 zijn deze contacten geïntensiveerd. Gemeenten willen graag horen wat de ervaring is 
van cliënten in het nieuwe stelsel. De cliëntenraad wil de ontwikkelingen volgen om te zien hoe de 
veranderingen uitpakken voor de cliënten.  
 
De cliëntenraad heeft een enerverend en inspirerend jaar achter de rug. Aan het eind van het jaar kunnen 
we concluderen dat de nieuwe cliëntenraad met veel enthousiasme en inzet aan het werk is voor de cliënten 
van Kenter Jeugdhulp. We zijn dit jaar meer naar buiten getreden, maar zullen niet uit het oog verliezen wat 
onze eerste missie is: het behartigen van de belangen van de cliënten van Kenter Jeugdhulp. 
 
In het Jaarverslag kunt u lezen wat we dit jaar hebben bereikt. 
 
Namens de cliëntenraad, 
 
Sandie van Beuningen, voorzitter 
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Inleiding 
Bij aanvang van 2015 bestond de cliëntenraad uit negen personen. Per 1 juli zijn er twee nieuwe leden aan 
de raad toegevoegd. In november heeft een van de jongeren de raad verlaten vanwege zijn drukke studie. 
De secretariële ondersteuning van de cliëntenraad werd uitgevoerd door Jolande Groenheide 
(Notuleren4you). Ook dit jaar heeft de cliëntenraad met grote betrokkenheid het beleid van Kenter Jeugdhulp 
en de uitvoering daarvan op de voet gevolgd. Er vond regelmatig overleg plaats met de Raad van Bestuur, 
waar beleidsmatige, financiële en inhoudelijke zaken werden besproken. 
 

 
Samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2015 
Sandie van Beuningen, voorzitter 
Mira Zečević, penningmeester 
Caroline Akerboom 
Inge Bekker 
Harold van Gennip 
Tamara Huis in ‘t Veld 
Corinne van Leersum 
Bo van Loenen 
Sharda Ramlal 
Floor van Wijk 
Jolande Groenheide-Asin (Notuleren4you), secretariële ondersteuning 

 
 
Fusie Jeugdriagg NHZ en OCK het Spalier 
Op 1 juli zijn Jeugdriagg NHZ en OCK het Spalier officieel gefuseerd en is de organisatie Kenter Jeugdhulp 
ontstaan. In de aanloop naar deze fusie hebben leden van de raad deelgenomen aan diverse Taakgroepen 
(communicatie, website en cliëntenparticipatie). Deze Taakgroepen hielden zich bezig met de inrichting van 
de nieuwe organisatie. Twee leden van de raad hebben deelgenomen aan de Taakgroep 
Cliëntenparticipatie. In deze Taakgroepen zijn de contouren voor de nieuwe cliëntenraad uitgezet. Het 
Huishoudelijk Reglement en de Samenwerkingsovereenkomst zijn geactualiseerd. Er is een brief opgesteld 
ten behoeve van het cliëntenbestand van voormalig OCK het Spalier. Deze brief is verstuurd naar alle 
cliënten van tenminste 16 jaar en ouders/verzorgers van cliënten met een oproep om zich kandidaat te 
stellen voor de cliëntenraad. Dit heeft geleid tot meerdere gesprekken, een presentatie voor de combi-
woongroep en uiteindelijke toetreding van twee nieuwe leden. Een aantal leden van de raad was aanwezig 
bij de kick-off bijeenkomst fusie OCK het Spalier en Jeugdriagg op 18 juni en kon daar ook meer 
naamsbekendheid geven aan de werkzaamheden van de cliëntenraad. 

 
 
Officiële installatie cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 
In de cliëntenraadsvergadering van 31 augustus kwam de nieuwe cliëntenraad voor het eerst bij elkaar. In 
deze vergadering vond de officiële installatie van de cliëntenraad plaats. Hierbij werd de 
Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de voorzitter van de cliëntenraad en de Raad van Bestuur, 
bestaande uit Kees Bastiaanse en Hendrik Beelen. Om deze bijzondere gelegenheid te vieren werd er ook 
een taart, met daarop het nieuwe logo van Kenter Jeugdhulp, aangesneden. In de nieuwe cliëntenraad 
nemen nu afgevaardigden vanuit de voormalige Jeugdriagg en OCK het Spalier zitting; zowel jongeren die 
zelf cliënt zijn geweest als ouders van ex-cliënten. 

 
Waarvoor staat de cliëntenraad? 
 De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten en wettelijke vertegenwoordiger(s); 

 De cliëntenraad vindt dat cliënten een serieuze behandeling verdienen; 

 De cliëntenraad wil de inspraak en medezeggenschap van (ex)-cliënten van Kenter Jeugdhulp zo optimaal 
mogelijk maken. 
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De doelstelling 
De cliëntenraad stelt zich tot doel om, binnen het kader van de doelstellingen van Kenter Jeugdhulp, in het 
bijzonder de belangen van de cliënten te behartigen en wil dit doel bereiken door: 

 Het kritisch volgen van het beleid van Kenter Jeugdhulp; 

 Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Raad van Bestuur en het management; 

 Het toetsen van de kwaliteitstrajecten binnen Kenter Jeugdhulp; 

 Jaarlijkse speerpunten en doelen in het eigen beleid afspreken; 

 Deskundigheidsbevordering; 

 Informatie-uitwisseling en profilering naar de organisatie Kenter Jeugdhulp; 

 Contact met de achterban; 

 Netwerken. 
Met als doel: tevreden cliënten. 
 
Contact met achterban 
De cliëntenraad probeert haar doelgroep (de cliënten) zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit wordt 
allereerst gedaan door de doelgroep (of hun ouders/ verzorgers) in de gelegenheid te stellen om zelf lid van 
de cliëntenraad te worden. Daarnaast kunnen cliënten of ouders/verzorgers reageren via de ‘Stelling van de 
Maand’ of hun mening geven via de Jeugdthermometer of een vraag of opmerking via de brievenbus 
doorgeven. De cliëntenraad is verder bereikbaar via de website 
(https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clienten/clientenraad/) en via het e-mailadres 
(clientenraad@kenterjeugdhulp.nl).  
 

Werving nieuwe leden 
Ook in 2015 hield de cliëntenraad zich bezig met het werven van nieuwe leden en wel op de volgende wijze. 

 Door de Nieuwskrant. Bij het verzenden van informatie van Kenter Jeugdhulp aan nieuwe cliënten wordt 
ook een exemplaar van de Nieuwskrant van de cliëntenraad gevoegd. 

 Daarnaast verwijst de link op de website van Kenter Jeugdhulp naar de cliëntenraad met de tekst: “De 
cliëntenraad zoekt nieuwe leden”.  

 In de vragenlijst van de Jeugdthermometer wordt aangegeven dat, als cliënten en/of ouders verdere 
informatie over de cliëntenraad willen ontvangen, of geïnteresseerd zijn om zelf lid te worden, zij hun 
adresgegevens kunnen mailen. De cliëntenraad neemt dan contact met hen op en geeft verdere 
informatie. 

 

Nieuwskrant 
In de Nieuwskrant informeert de cliëntenraad de cliënten en of de ouders over de onderwerpen waarmee zij 
zich bezig houdt. De Nieuwskrant verscheen in april en in december 2015. Op verzoek van de cliëntenraad 
wordt de Nieuwskrant ook meegezonden met de informatie van Kenter Jeugdhulp aan nieuwe cliënten. 
 

Informatiemeubel in de wachtkamer 
De meeste Jeugd-GGZ locaties van Kenter Jeugdhulp zijn voorzien van een informatiemeubel; ontworpen 
en geplaatst op initiatief van de cliëntenraad. Op de kleinere locaties hangt een aangepast meubel. Voor een 
aantal nieuwe locaties (zowel Jeugd-GGZ als gespecialiseerde opvoedhulp) wordt in 2016 de wachtkamer 
uitgebreid, zodat de cliëntenraad daar de Nieuwskranten kan neerleggen en de Stelling van de maand kan 
ophangen. Er zal ook een brievenbus worden geplaatst, waarin de reacties van cliënten kunnen worden 
gedeponeerd. Elk jaar worden er prijsvragen uitgeschreven. In 2015 is er één wedstrijd geweest, namelijk de 
winterwedstrijd (het inkleuren van een kleurplaat). Aan de gelukkige winnaars werd een mooi cadeau 
uitgereikt. 
 

Stelling van de maand 
De cliëntenraad wil weten wat er onder cliënten van Kenter leeft. Op een aantal locaties is een 
informatiemeubel geplaatst. Hier wordt maandelijks de zogenaamde Stelling van de maand opgehangen. 
Cliënten kunnen reageren door het invullen van een antwoordformulier met het geven van een rapportcijfer.  

https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clienten/clientenraad/
mailto:clientenraad@kenterjeugdhulp.nl
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Ook kunnen cliënten op het formulier aanvullende opmerkingen of een suggestie voor een stelling 
vermelden. Maandelijks worden de reacties verzameld en in een overzicht vastgelegd. De regiomanagers 
ontvangen jaarlijks een overzicht, zodat zij kunnen zien hoe cliënten hebben gereageerd. Ook in het 
jaarlijkse gesprek met de regiomanagers wordt dit besproken, daarbij wordt gevraagd om de bevindingen te 
bespreken met het team op de locaties en de cliëntenraad te informeren over eventuele genomen 
maatregelen om zaken te verbeteren. 
 

Klachten  
In 2015 heeft de cliëntenraad zelf twee formele klachten ontvangen. Beide klachten zijn doorverwezen naar 
de klachtenfunctionaris. De cliëntenraad heeft verder geen formele klachten ontvangen. Wel wordt er af en 
toe een opmerking van kritiek of onvrede vermeld op het invulformulier van de Stelling van de maand. 
Aangezien veel van deze reacties anoniem zijn, kunnen wij er niet bij de desbetreffende persoon op 
terugkomen, maar wij bespreken ze wel met elkaar. Zo nodig melden wij deze anoniem bij de Raad van 
Bestuur.  
De Klachtenfunctionaris heeft in 2015 een jaarverslag over 2014 opgesteld. In 2014 heeft de 
Klachtenfunctionaris 14 klachten afgehandeld; twee klachten zijn naar de Klachtencommissie doorverwezen.  
De Klachtenfunctionaris bezoekt jaarlijks de cliëntenraad en geeft verslag van de klachten, die bij haar zijn 
gemeld en die uiteindelijk bij de Klachtencommissie zijn ingediend. Daarnaast houdt de Klachtenfunctionaris 
de raad op de hoogte van de afwikkeling van de klachten. 
 

Training cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 
Op 7 november 2015 volgde de raad een training die werd gegeven door De Xpeditie. Het was een nuttige 
dag, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest: 

 Inzicht krijgen in de individuele kwaliteit en kwaliteit van de ander; 

 Inzicht krijgen in eventuele cultuurverschillen OCK het Spalier/Jeugdriagg;  

 Missie scherp op vizier zetten; van 2 culturen naar 1 missie; 

 Het maken van werkafspraken. 
 
Resultaten financiering FACT 18+  
De cliëntenraad kreeg in de loop van 2014 bericht dat er grote problemen waren rond de financiering van de 
FACT-hulpverlening voor de groep van 18+. De cliëntenraad heeft Achmea een brief gestuurd met het 
verzoek om meer budget beschikbaar te stellen, zodat deze vorm van hulpverlening kon blijven worden 
geboden. Achmea heeft vervolgens de voorzitter van de cliëntenraad, samen met de zorginkoper van de 
Jeugdriagg, uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek hebben de zorginkoper en de voorzitter van de 
cliëntenraad nadere informatie verstrekt over hoe de FACT-hulpverlening geregeld is. Ook is aangegeven 
hoe belangrijk het is dat de zorg gecontinueerd kan worden. Achmea was zich eind 2014 nog aan het 
beraden over een beslissing omtrent de financiering van de FACT-hulpverlening. Begin 2015 kwam het 
verheugende bericht dat Achmea de financiële afspraak alsnog zou ophogen. Hierdoor is de continuïteit van 
zorg voor de doelgroep 18+ geborgd. 
 

Gevraagd advies 
- Adviesaanvraag over het strategisch beleidsplan voor de nieuwe organisatie; 
- Adviesaanvraag juridisch voorstel tot fusie OCK het Spalier/Kenter Jeugdhulp; 
- Adviesaanvraag strategisch beleidsplan van de nieuwe fusieorganisatie; 
- Adviesaanvraag over de voorgenomen fusie Kenter en Spaarnezicht; 
- Kadernota Kenter Jeugdhulp 2016 

 
Ongevraagd advies 
Werkgroep Cliëntenfeedback: 
De cliëntenraad heeft in 2013 gesignaleerd dat een groep cliënten vroegtijdig stopt met het behandeltraject 
bij de Jeugdriagg. Vermoed werd dat dit kwam uit ontevredenheid van de cliënt over de hulpverlener, 
bijvoorbeeld door onenigheid over de gestelde diagnose, het voorgestelde behandelplan, de behandeling 
zelf, de bejegening door de hulpverlener of omdat de cliënt geen “klik” heeft met de hulpverlener. De 
cliëntenraad denkt dat veel problemen opgelost kunnen worden voor ze voor de cliënt onhoudbaar worden. 



  

  Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2015   - 5 - 
 

Het vroegtijdig stoppen met de behandeling kan voorkomen worden wanneer er aan het begin van het 
behandeltraject, en in vervolg daarop periodiek, een evaluatie-moment wordt gepland tussen hulpverlener 
en cliënt. De cliëntenraad heeft hiervoor een vragenlijst ontwikkeld die in 2014 met een pilot getest is. Eind 
2014 werden de resultaten van de pilot bekend gemaakt, in januari 2015 kwamen de regiomanagers in de 
vergadering van de cliëntenraad dit toelichten. 
 
Conclusie en afspraken na de vergadering van januari 2015: 
De cliëntenraad vindt het gebruik van een vragenlijst wenselijk om ervoor te zorgen dat het gesprek tussen 
de cliënt en de hulpverlener open blijft. Dit om problemen vroegtijdig te signaleren en (proberen) op te 
lossen, zodat vroegtijdig verloop voorkomen kan worden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar het derde 
concept. Dit is een vragenlijst met 7 vragen. De introductie van de vragenlijst zou dan moeten plaatsvinden 
na de derde sessie. De ingevulde vragenlijst komt na bespreking met de hulpverlener in het cliënt-dossier. 
Eventuele actiepunten, die hieruit voortkomen, worden door de hulpverlener erbij vermeld. In principe 
moeten er in elk dossier de vragenlijsten zitten van de gesprekken na elke drie maanden, tenzij de cliënt 
heeft aangegeven dit minder frequent te willen. Dat staat dan op de ingevulde vragenlijst ingevuld door de 
cliënt. Als een vertrouwenspersoon betrokken is geweest, wordt hiervan ook een verslag gemaakt, waarin de 
genomen actiepunten en afspraken gemeld staan. 
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De bijeenkomsten waaraan leden van de cliëntenraad hebben deelgenomen: 
 
 Focusgroep Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld bij Movisie, 

Utrecht; 

 Symposium behorende bij de opening van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling 
Kennemerland (MDCK); 

 Wijktafel Centrum Jeugd en Gezin; 

 Werkbezoek gemeente Velsen; 

 Bijeenkomst over CJG-coaches; 

 Regionale bijeenkomsten bij de gemeente Haarlem; 

 Vervolgbijeenkomst cliëntenparticipatie; 

 Bijeenkomsten vanuit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd:  
- Denktank/ Participatieberaad 
- Projectpresentatie bij ZonMW 
- 'Voor de Jeugd-dag' 
- Kick-off bijeenkomst met alle Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd AWTJ's. 

 Diverse project- en taakgroepen inzake fusie Kenter Jeugdhulp/OCK het Spalier (website, communicatie 
fusie, cliëntenparticipatie); 

 Projectplan Cliëntenfeedback en evaluatie pilot Cliëntenfeedback; 

 Vanuit Participatieraad: Netwerkbijeenkomst transitie jeugdzorg vanuit cliëntenperspectief; 

 Fusiedag OCK het Spalier/Jeugdriagg NHZ, meewerken aan workshop over cliëntenparticipatie; 

 Introductie Cliëntenraad bij Combi-groep Santpoort-Noord; 

 Projectgroep Integrale Jeugdzorg; 

 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ): onderzoek naar toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp in 
gemeente Haarlem; 

 Cliëntenplatform Jeugdzorg Noord-Holland (vergaderingen); 

 Open Huis bij Cliëntenplatform Jeugdzorg Noord-Holland, bijeenkomst voor gemeenten uit Noord-Holland 
over transitie jeugdzorg met ervaringsverhalen van cliënten met autisme, LVB, uit pleegzorg; 

 Regionale Raadsmarkt over monitoring in de Jeugdzorg (op uitnodiging van gemeente Haarlem); 

 Thema-avond georganiseerd door RIBW in samenwerking met het Regionaal Autisme Centrum (RAC) en 
het Autisme Informatie Centrum (AIC) Haarlem, inzake het zogenaamde “keukentafelgesprek” in het 
kader van het WMO; 

 AIC Haarlem (vrijwilliger bij spreekuren, organiseren themabijeenkomsten); 

 NVA-congres in Utrecht 

 Bijeenkomst Inhuis plaatsing. 
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Evaluatie speerpunten Cliëntenraad 2015 
 

De uitgangsgedachte van 2014 
 “Dat de Cliënten, medewerkers van de Kenter Jeugdhulp en ook Kenter zelf allen gebaat zijn bij een 
adequate, efficiënte en effectieve zorgverlening in een prettige omgeving” 
bleef ook voor 2015 staan en deze gedachte kan tevens worden doorgetrokken naar Kenter Jeugdhulp. 
Waarborging van goede zorg en verbetering van zorg daar waar nodig en mogelijk is, blijft een punt van 
aandacht. 

 
Voor 2015 stonden 2 punten centraal: 
1. De fusie met OCK Het Spalier (1.1) i.c.m. behartiging cliëntenbelang (1.2) 
2. De transitie naar de gemeenten (2.1) 

 
1.1 Fusie.  

 De cliëntenraad is betrokken geweest bij diverse werkgroepen, brainstormsessies en ander overleg met 
afgevaardigden van de nieuw gevormde organisatie.  

 In het algemeen voelt het aan als dat de cliëntenraad is gehoord en dat de ingebrachte aandachtspunten 
zijn meegenomen. Al met al een positief verloop van het gehele proces. 

 Zorg is er voor het nog niet volledig in beeld hebben van, het gevoel hebben bij, het deel van de 
organisatie ingebracht vanuit OCK Het Spalier (cliënten en medewerkers) en dat is mogelijk ook 
andersom het geval. 

 
1.2 Behartiging belang van cliënten. 
1.2.1  Kwaliteit van de zorg monitoren. 
1.2.2 Effectiviteit van de zorg monitoren. 
1.2.3 Tevredenheid van cliënten monitoren 

   Het is en blijft lastig om als cliëntenraad aan goede betrouwbare informatie te komen vanuit de 
cliënten.  

   Specifiek was er voor deze 3 punten gekozen daar er een gemeenschappelijk belang is voor zowel 
de cliënten als de organisatie. 

   Er wordt o.a. gebruik gemaakt van: 
o De Jeugdthermometer. Deze wordt kritisch gevolgd en doorgesproken met een van de 

bestuurders. 
o Stelling van de maand. De feedback wordt per locatie geregistreerd en besproken. Feedback is 

helaas beperkt (qua aantal). 
o Cliëntenfeedback. Een pilot is opgestart en krijgt een vervolg. Het doel is om eerder meer 

inzicht te krijgen in het verloop van het lopende traject, het vroegtijdig afhaken van cliënten te 
beperken en de zorg te optimaliseren. 

o Vanuit de organisatie worden we met name in de reguliere vergaderingen op de hoogte 
gehouden door onder andere: 
 Het bestuur; 
 De regiomanagers; 
 De klachtenfunctionaris. 

o Feedback, klachten welke bij de cliëntenraad direct terecht komen. 
 

2.1 Transitie: 

 De jeugdzorg is per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeenten. De cliëntenraad had als doel 
gesteld om deze transitie te volgen en te kijken naar de praktische uitwerking. Wat betekent dit voor 
de cliënt? 
o  Leden van de cliëntenraad zijn betrokken bij gesprekken met gemeenten.  

 De start in 2014 werd positief ervaren, het voelt eind 2015 een beetje alsof de gemeenten ons uit het 
oog verloren zijn. 

 Niet altijd is duidelijk of een lid van de cliëntenraad, die bij bijeenkomsten betrokken is geweest, dit als 
lid van de cliëntenraad of vanuit een andere hoedanigheid heeft gedaan.  
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 Signalerende functie: de cliëntenraad had het voornemen knelpunten in de zorg te melden bij als 
eerste de organisatie, nu Kenter, en daarna eventuele andere instanties. In de reguliere vergaderingen 
zijn hier en daar kanttekeningen geplaatst maar geen specifieke punten zijn apart op de agenda gezet 
geweest. 

 

 
 
 
Speerpunten 2016 
 
 Kennis vergroten van het voormalige OCK met het oog op het benaderen van de achterban; 

 

 Zichtbaarheid van de CR naar de cliënten, Kenter en haar hulpverleners; 
 

 Hulpverleners van voormalig OCK uitnodigen voor CR-vergadering. 
 

 Communicatie vanuit Kenter richting cliënten verbeteren; 
 

 Het blijven volgen van de transitie Jeugdzorg en kijken naar de praktische uitwerking daarvan. Wat 
betekent dit voor de cliënt? 
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Vergaderingen van de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp 
 
Reguliere vergaderingen van de cliëntenraad 
De cliëntenraad is in 2015 elf keer in vergadering bijeen geweest.  
Naast een aantal vaste thema’s werden de onderstaande adviesaanvragen behandeld: 

 Adviesaanvraag juridisch voorstel tot fusie OCK het Spalier/Jeugdriagg NHZ; 

 Adviesaanvraag strategisch beleidsplan van de nieuwe fusieorganisatie; 

 Adviesaanvraag nieuw Reglement Klachtencommissie en Protocol klachtenregeling voor cliënten Kenter; 

 Adviesaanvraag over de voorgenomen fusie Kenter en Spaarnezicht; 

 Kadernota Kenter Jeugdhulp 2016: de bestuurder nodigt een of twee leden uit om mee te denken in de 
ontwikkeling van vernieuwing of innovatie van een aantal behandeltrajecten. 

 
 

Overleg van de cliëntenraad met de Raad van Bestuur Kenter Jeugdhulp 
De cliëntenraad heeft in 2015 vier keer met Kees Bastiaanse, bestuurder, vergaderd. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen, zoals de verslagen van de diverse vergaderingen, jaarverslag cliëntenraad, Jaarrekening en 
Directieverslag Jeugdriagg, het Speerpuntenjaarplan Jeugdriagg 2015, werd ook gesproken over diverse 
adviesaanvragen (zie hierboven).  
 

Overleg cliëntenraad en Raad van Toezicht 
Op 2 maart vond het jaarlijks overleg met Raad van Toezicht plaats. Vanuit de Raad van Toezicht waren 
Ans Engelsman en Ruud Weggemans en Kees Bastiaanse, bestuurder, in de overlegvergadering van de 
cliëntenraad aanwezig. 
Onderwerpen van gesprek: 

 Jaarverslag Cliëntenraad 2014; 

 Adviesrecht met betrekking tot aanstelling nieuwe leden Raad van Toezicht; 

 Rol van de Raad van Toezicht in de organisatie; 

 Samenwerking cliëntenraad met Raad van Bestuur; 

 Voortgang fusie Kenter Jeugdhulp/OCK het Spalier. 
 
Adviesrecht nieuw te benoemen leden Raad van Toezicht: 
Twee leden van de cliëntenraad hebben gesproken met twee nieuw te benoemen leden van de Raad van 
Toezicht. Namens de raad hebben zij een positief advies afgegeven voor beide kandidaten. Aan de 
kandidaten is wel meegegeven dat de cliëntenraad grote waarde hecht aan het systeem rondom de 
klachtenfunctionaris en geadviseerd is om deze functie in de nieuwe organisatie te laten blijven bestaan. 

 

Gasten in de cliëntenraadsvergaderingen 
Dit jaar ontving de cliëntenraad de volgende gasten: 
1. Voor de vergadering van 5 januari werden Hella van den Beek (regiomanager Zuid-Kennemerland) en 

Pauline Ritsema (regiomanager Amstelland en Meerlanden) uitgenodigd. 
2. Op 2 maart bezochten twee leden van de Raad van Toezicht de cliëntenraadsvergadering. 
3. Op 1 juni gaf Karin Schipper, Klachtenfunctionaris, een toelichting op het Jaarverslag 

Klachtenfunctionaris 2014. Daarnaast werden de binnengekomen klachten besproken. 
4. Mariska Zoon van het NJI Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Hella van den Beek waren op 31 augustus 

in de vergadering aanwezig voor het geven van een toelichting op en beantwoording van vragen over het 
projectvoorstel Multifocaal Jeugdhulpteam. 

5. Op 28 september werd een extra bijeenkomst georganiseerd, waarin Walter Smits, manager Kenter 
Jeugdhulp, een presentatie gaf over de activiteiten van (voorheen) OCK het Spalier en Pauline Ritsema, 
regiomanager Kenter Jeugdhulp vertelde over de activiteiten van (voorheen) Jeugdriagg NHZ. Daarnaast 
gaven Walter en Pauline uitleg over hoe de hulpverlening bij de nieuwe organisatie van Kenter 
georganiseerd is. 
 


