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Voorwoord 
 
 
 
 
 
Bijgaand vindt u het jaarverslag 2016 van de cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp. Ook dit jaar heeft de 
cliëntenraad zich ingezet om het belang van de cliënt goed te dienen. 
 
2016 was voor Kenter een jaar met wisseling van bestuurders. Kees Bastiaanse nam afscheid na 28 jaar 
voor de Jeugdriagg en Kenter gewerkt te hebben, waarvan 15 jaar als bestuurder. De cliëntenraad kijkt met 
veel plezier terug op de jarenlange prettige en constructieve samenwerking. In het tweede deel van het jaar 
nam Hendrik Beelen het stokje over, maar alleen voor een tijdelijke periode. Er moest gezocht worden naar 
een nieuwe bestuurder. Ook de cliëntenraad werd hierbij betrokken en mocht mee beslissen.  
 
De cliëntenraad onderhield ook in 2016 haar contacten met verschillende gemeenten. De uitwerking van de  
Transformatie was bij het overleg altijd onderwerp van gesprek. De cliëntenraad stelde tot doel dat toegang 
tot (gespecialiseerde) Jeugdzorg, ook na de Transitie en Transformatie, voor alle cliënten mogelijk moest 
zijn. Het is prettig dat de gemeenten open staan voor de cliëntparticipatie en de cliëntenraad blijft uitnodigen 
voor overleg. 
 
Aan het eind van 2016 was een nieuwe bestuurder gevonden in de persoon van Rob van Dam. Hij begint 
per 1 januari 2017; de cliëntenraad heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking. 
 
 
Namens de cliëntenraad, 
 
Sandie van Beuningen, voorzitter 
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Inleiding 
Bij aanvang van 2016 bestond de cliëntenraad uit tien personen. In april verliet één lid de raad omdat zij 
haar eigen werk niet meer kon combineren met de werkzaamheden en vergaderingen van de cliëntenraad. 
Daarmee kwam de raad uit op het wettelijke toegestane aantal leden. 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 2016 
Sandie van Beuningen, voorzitter 
Mira Zečević, penningmeester 
Caroline Akerboom (tot 30 april)  
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 

 
 
Waarvoor staat de cliëntenraad? 
 De cliëntenraad wil de inspraak en medezeggenschap van (ex)-cliënten van Kenter Jeugdhulp zo 

optimaal mogelijk maken; 

 De cliëntenraad vindt dat cliënten een serieuze behandeling verdienen; 

 . De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten en wettelijke vertegenwoordiger(s). 

 
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).  
 

https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clienten/clientenraad/
mailto:clientenraad@kenterjeugdhulp.nl
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Werving nieuwe leden 
Ook in 2016 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. Een nieuwe Nieuwskrant verscheen in november 2016.  

 
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) werd de wachtkamer uitgebreid, 
zodat de cliëntenraad daar de Nieuwskranten kan neerleggen en de Stelling van de maand kan ophangen. 
Er is ook een brievenbus worden geplaatst, waarin de reacties van cliënten kunnen worden gedeponeerd.  
 

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. 
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 2016 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 2016 een jaarverslag over 2015 opgesteld. In 2015 heeft de 
Klachtenfunctionaris 10 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. 
 
 

Gevraagd advies 
 Adviesaanvraag functieprofiel van de bestuurder van Kenter Jeugdhulp; 

 Adviesaanvraag werving van nieuwe bestuurder Kenter Jeugdhulp. 
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De leden van de cliëntenraad hebben aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: 
 
 Het Spiegelgesprek van het CJG in de Pletterij in Haarlem. 

 De bijeenkomst van het Nederlands Jeugd Instituut, waarin de richtlijnen van de pilot werden besproken.  

 Diverse bijeenkomsten in verband met de Richtlijnen van Jeugdhulp en Jeugdbescherming met 
betrekking tot het bespreken van de cliëntentools. 

 De Leerwerkgroepen van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Samen voor het veilig 
opgroeien van kinderen!’. 

 Het overleg “Van Transitie naar Transformatie Jeugdhulp”, op uitnodiging van de wethouder Jeugd in 
Haarlem. 

 De selectiegesprekken voor de nieuwe bestuurder. 

 Het Autisme Informatie Centrum in Haarlem: het organiseren van themabijeenkomsten en inzet voor het 
open spreekuur. 

 Lid van het Provinciaal Cliëntenplatform Jeugdzorg Noord-Holland (4 keer per jaar vergadering). 

 Het overleg met Merijn Snoek met betrekking tot Jeugdhulp in het kader van de Transitie Jeugdzorg. 

 De Commissie Elektronisch Cliëntendossier (ECD).  

 De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) met betrekking tot een aantal 
leerwerkgroepen en een leergang participatie. 

 Bij de Opvoedpoli heeft een lid de cursus 'Werken met je eigen ervaring' gevolgd. 
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Evaluatie speerpunten Cliëntenraad 2016 
 

 
De uitgangsgedachte:  
 
 

“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 2016 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. Daarnaast: 
 
Kennis vergroten van het voormalige OCK, met het oog op het benaderen van de achterban. 

 In juni waren Susan Verheijen en Judith Wesselius, vertrouwenspersonen in dienst van het Advies- en 
Klachtenbureau Jeugdzorg in de vergadering aanwezig. Naast Kenter werkt het AKJ ook voor alle andere 
instanties die sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet vallen.  

 In oktober was Gert-Jan van der Wal, ICT-specialist bij het voormalige OCK in de vergadering aanwezig 
om uitleg te geven over het nieuwe systeem One Kenter.  

 
 
Zichtbaarheid van de cliëntenraad naar de cliënten van Kenter en haar hulpverleners vergroten 
De cliëntenraad heeft in 2016 een nieuw logo laten ontwikkelen. Dit logo wordt gebruikt in de uitingen van de 
cliëntenraad. Ook de Nieuwsbrief heeft een make-over gekregen. Er is dit jaar 1 Nieuwsbrief uitgebracht en 
verspreid over alle locaties. Verder is er een folder gemaakt, speciaal voor de cliëntenraad, met algemene 
informatie over de cliëntenraad, haar doelstelling en activiteiten. Op de meeste locaties waar bezoekers 
komen heeft de cliëntenraad een informatierek, waarin exemplaren van de Nieuwsbrief ter beschikking 
liggen voor de cliënten en waar de folder van de cliëntenraad ook zal komen te hangen. Op deze locaties 
wordt maandelijks de mening van cliënten gevraagd over de “Stelling van de maand”. 
 
 
Hulpverleners van voormalig OCK uitnodigen voor vergadering. 

 In juli was Elly Meijer, creatief therapeute, als gast in de vergadering aanwezig. Zij is sinds 1992 bij het 
voormalige OCK in dienst als creatief therapeut.  

 Eind oktober was Julia Kerklaan, teamleider dagbehandeling van het Integraal Kind Centrum IJmond in 
de vergadering aanwezig.  

 
 
Communicatie vanuit Kenter richting cliënten verbeteren.  
Eén van de leden was lid van de werkgroep Marketing. Een ander lid dacht en praatte mee in een werkgroep 
over de ontwikkeling van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Daarnaast is in de vergadering van maart 
besproken dat de vragenlijst ‘Cliëntenfeedback’ bij het nieuwe Ambulant Multifocale Team in gebruik wordt 
genomen. Deze vragenlijst is in 2015 ontwikkeld door de Raad. 
 
 
Het blijven volgen van de transitie jeugdzorg en de praktische uitwerking daarvan. Wat betekent dit 
voor de cliënt? 

 De cliëntenraad heeft in vergaderingen waar de bestuurder aanwezig was meerdere malen gevraagd wat 
de organisatie merkt van de transitie.  

 Er is sprake van een mogelijke korting van 5% op het budget voor de jeugdhulp voor 2017. Hierop 
besloot de bestuurder van Kenter een brief te sturen naar de gemeente(n). De voorzitter van de 
cliëntenraad heeft deze brief ondertekend, evenals de voorzitters van de andere 
medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad en Pleegouderraad).  
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 Verschillende leden van de Raad participeren in de leerwerkgroepen van de Academische Werkplaats 
Transformatie Jeugd ‘Samen voor het veilig opgroeien van kinderen!’ In deze leerwerkgroepen wordt de 
uitwerking van de transformatie veelvuldig besproken. 

 In april vonden in de Pletterij zogenaamde “spiegelgesprekken” met betrekking tot de rol van CJG-
coaches plaats. Twee leden van de Raad zijn als toehoorders bij deze bijeenkomst geweest. 

 De voorzitter is in mei naar de bijeenkomst “Van Transitie naar Transformatie Jeugdhulp” geweest, op 
uitnodiging van de wethouder Jeugd in Haarlem. Daar hebben meerdere cliëntvertegenwoordigers met 
de wethouder de eerste ervaringen met de nieuwe wijze waarop de Jeugdhulp sinds ingang per 2015 is 
ingericht geëvalueerd.   

 De wethouder Jeugd van Haarlem heeft aangegeven dat hij graag een keer uitgenodigd wordt om een 
vergadering van de cliëntenraad bij te wonen. Dat staat in het voorjaar van 2017 gepland.   

 
 
Speerpunten voor 2017 
 

 De cliëntenraad zal een training volgen met het oog op deskundigheidsbevordering. 

 De cliëntenraad zal de telefonische bereikbaarheid monitoren, wanneer er in de organisatie 
overgeschakeld wordt op mobiel bellen. 

 De cliëntenraad zal de Transformatie Jeugdzorg kritisch blijven volgen. Wordt opvoedondersteuning en 
Jeugd GGZ goed ingezet? Blijft toegang naar duurdere tweedelijnszorg mogelijk en wordt deze zorg op 
tijd ingeschakeld? 
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Vergaderingen van de cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp 
 

 
Reguliere vergaderingen van de cliëntenraad 
De cliëntenraad is in 2016 elf keer in vergadering bijeen geweest.  
Naast een aantal vaste thema’s werden de adviesaanvragen “profielschets nieuwe bestuurder” en 
“adviesaanvraag werving bestuurder Kenter Jeugdhulp” behandeld. Er waren twee rondes van 
selectiegesprekken voor de nieuwe bestuurder. Twee leden van de cliëntenraad waren betrokken bij de 
selectieprocedure en hebben deelgenomen aan de gesprekken namens de cliëntenraad en hadden een 
stem bij de beslissing hierover. 
 

 
Overleg van de cliëntenraad met de Raad van Bestuur Kenter Jeugdhulp 
Tot 1 juli bestond de Raad van Bestuur uit twee personen, namelijk Kees Bastiaanse en Hendrik Beelen. 
Kees Bastiaanse was vanuit de RvB de contactpersoon voor de cliëntenraad. De Raad van Bestuur bezocht 
de cliëntenraad vijf keer dit jaar. Kees Bastiaanse was in de vergaderingen van januari, maart en juni 
aanwezig. In juli nam Kenter afscheid van Kees Bastiaanse als bestuurder. Hendrik Beelen nam zijn taak 
over en was in de vergaderingen van september en december aanwezig. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen, zoals de verslagen van de diverse vergaderingen, jaarverslag cliëntenraad Kenter Jeugdhulp, 
Jaardocument Kenter Jeugdhulp 2015, Besturingsfilosofie juni 2016 Kenter Jeugdhulp werden ook de 
adviesaanvraag voor de werving van de bestuurder Kenter Jeugdhulp besproken. 
 

 
Overleg cliëntenraad en Raad van Toezicht 
Op 7 maart vond het jaarlijks overleg met Raad van Toezicht plaats. In deze overlegvergadering waren Hein 
Raat, afgevaardigde van de Raad van Toezicht, en Kees Bastiaanse, bestuurder, aanwezig. 
Onderwerpen van gesprek: 

 Jaarverslag cliëntenraad 2015; 

 Nieuwe rol van de Raad van Toezicht in de organisatie; 

 Vragen en/of suggesties vanuit de RvT richting de cliëntenraad; 

 Samenwerking cliëntenraad met Raad van Bestuur. 
 

 

Gasten in de cliëntenraadsvergaderingen 
Dit jaar bezochten de volgende gasten de cliëntenraad: 
1. Janet van Bavel, manager Kinder- en Jeugdtraumacentrum en Projectleider Academische Werkplaats 

aanpak Kindermishandeling was op 8 februari te gast in de raad. 
2. Voor de vergadering van 9 mei werden Matje Doeve (lid Klachtencommissie) en Els de Winter 

(Kwaliteitsfunctionaris) uitgenodigd. Het jaarverslag Klachtenafhandeling 2015 Kenter Jeugdhulp werd 
besproken en de rol die de klachtenfunctionaris en de Klachtencommissie vervullen. 

3. Op 6 juni bezochten Susan Verheijen en Judith Wesselius van het Advies- en Klachtenbureau (AKJ) de 
raad. Hun nieuwe rol als vertrouwenspersoon voor de jongeren die bij Kenter Jeugdhulp ‘wonen’ werd 
door hen toegelicht. 

4. Elly Meijer, creatief therapeut van Kenter Jeugdhulp, was op 4 juli te gast in de vergadering. 
5. Julia Kerklaan teamleider dagbehandeling op de groepen van het Integraal Kind Centrum IJmond gaf op 

31 oktober een presentatie over de werkzaamheden van het IKC. 
6. Op 3 oktober verzorgde Gert-Jan v.d. Wal, programma manager van One Kenter, een presentatie inzake 

het Elektronisch Cliëntendossier (ECD). 


