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Informatieavond cliëntenraad over trauma
Op 30 november organiseerde de Cliëntenraad haar eerste informatieavond. Speciaal voor 
cliënten en ouders/wettelijk vertegenwoordigers werd Margreet Visser van het Kinder-, Jeugd 
en Trauma Centrum (KJTC) uitgenodigd om te vertellen over trauma. 

De Cliëntenraad geeft gevraagd  

en ongevraagd advies aan het  

bestuur van Kenter Jeugdhulp.  

De Cliëntenraad hoort graag van  

jou wat beter kan binnen de 

organisatie, zodat jij en andere 

cliënten de beste hulp ontvangen 

die er geboden kan worden.  

Contact met de cliëntenraad?  

Mail naar: 

clientenraad@kenterjeugdhulp.nl 

Bezoek/postadres 

Middenduinerweg 44,  

2071 AN Santpoort-Noord 

Postbus 581,  

2070 AN Santpoort-Noord

Informatieavond van 
Cliëntenraad over trauma

Cliëntenraad zoekt nieuwe 
leden

Even voorstellen ... 

Voorzitter 
Cliëntenraad Sandie 

Nummer

3
In deze nieuwsbrief....

Ondanks het winterse weer kwamen 43 men-
sen naar de avond. Zij werden ontvangen 
door de leden van de Cliëntenraad met kof-
fie, thee en tompouces. De voorzitter, Sandie 
van Beuningen, heette iedereen welkom en 
gaf een introductie over de Cliëntenraad. Zij 
vertelde dat de Cliëntenraad graag in contact 
komt met cliënten en ouders. Dit om te 
weten hoe zij de zorg van Kenter Jeugdhulp 
ervaren, waar men tevreden over is en wat 
beter kan. De Cliëntenraad adviseert op basis 
van eigen ervaringen en geeft signalen door 
aan de bestuurder. Hier wordt heel serieus 
naar geluisterd. Tenslotte vertelde Sandie dat 
de Cliëntenraad nieuwe leden zoekt en no-
digde geïnteresseerden uit om te reageren.

Daarna was het woord aan Margreet Visser. 
Zij werkt bij het KJTC en werkt al meer dan 
23 jaar met kinderen met trauma. Dit zijn 
kinderen die in aanraking zijn gekomen 
met een schokkende gebeurtenis, geweld, 
seksueel misbruik en/of verwaarlozing. 
Margreet gaf eerst uitleg over wat trauma 
is. Het is, simpel gezegd, een zere plek die 
goed verzorgd moet worden en zo weer kan 
herstellen. Alleen is het ingewikkelder, omdat 
dit trauma aan de binnenkant zit, hierdoor is 
het lastiger te herkennen en te behandelen. 
Daarbij maakt het ook verschil of het gaat 
om een eenmalig trauma of om langdurig 

trauma. Margreet vertelde dat het KJTC veel 
werkt met EMDR; dat is een methode die 
vaak goede resultaten biedt. Er zijn ook an-
dere manieren; zo wordt er veel gewerkt met 
Trauma-gerichte Cognitieve Gedragstherapie. 
Verder kunnen kinderen ook geholpen wor-
den door hun traumatische beleving te uiten 
door het maken van een tekening, maar ook 
door het maken van een tekening op een wit 
T-shirt, die ze aan kunnen trekken om fijne 
dromen te hebben, in plaats van nachtmer-
ries. Margreet vertelde dat het heel belang-
rijk is dat ouders en anderen die dichtbij het 
kind staan (leerkrachten, familie, vrienden) 
goed ondersteund worden en horen wat zij 
kunnen doen om het kind te helpen. Na de 
pauze konden de bezoekers vragen stellen. 
Velen van hen vertelden persoonlijke ervarin-
gen. Margreet gaf hierbij uitleg over wat er in 
verschillende situaties gespeeld kan hebben 
en wat je zou kunnen doen. De bezoekers 
gaven aan heel tevreden te zijn over de  
presentatie en beloonden Margreet met  
een groot applaus.

Daarna was er nog gelegenheid om met 
elkaar na te praten onder het genot van een 
drankje en hapje. Na deze geslaagde avond 
wil de Cliëntenraad in het voorjaar 2018  
opnieuw een informatieavond organiseren.



De Cliëntenraad zoekt 
nieuwe leden!
Wil jij graag mee praten over wat cliënten 
en ouders / wettelijk vertegenwoordigers 
belangrijk vinden in de zorg die zij ont-
vangen? De Cliëntenraad is op zoek naar 
nieuwe leden!

Wij vergaderen 1 keer per maand, op de 
eerste maandagavond van de maand, van 
19.30 uur tot 21.30 uur. We vergaderen 
wisselend bij de locatie van Kenter op de 
Zuiderpoort in Haarlem en bij het  
Centraal Bureau in Santpoort-Noord.

Per jaar zijn er 11 vergaderingen; in de 
zomervakantie vergaderen we niet. 

Voor elke vergadering lees je vooraf de 
stukken door. In de vergadering praat je 
mee over de onderwerpen. Je krijgt per 
vergadering een vergoeding; vacatiegeld. 
Daarnaast krijg je reiskostenvergoeding.

Het meedoen aan de cliëntenraad levert 
meer op dan alleen een vergoeding. 
De organisatie is heel blij met wat de 
cliëntenraad aan ervaring en advies mee-
brengt. De cliëntenraad heeft invloed;  
als bepaalde zaken niet goed gaan, geven 
wij dit door als signaal en wordt er wat 
mee gedaan. De directeur komt mini-

maal 4 keer per jaar naar de vergadering. 
Daarnaast nodigen wij regelmatig andere 
gasten uit. Als lid leer je zo veel over 
Jeugdzorg en Kenter als organisatie. 

De cliëntenraad bestaat uit een  
diverse groep mensen en we  
hebben een vertrouwelijke en 
gezellige sfeer. Je krijgt als lid 
ervaring op diverse gebieden, 
waarvan je in je studie, werk 
of dagelijks leven plezier 
van hebt. Je leert stukken te 
lezen, je reactie op papier 
te zetten en mee te praten 
tijdens de vergadering. 

Iedereen kan mee doen!  
Er zijn geen speciale vereisten 
om lid te kunnen worden. Je 
moet alleen wel beschikbaar 
zijn voor de vergaderingen 
en tijd vrijmaken voor het 
voorbereiden van de  
vergaderingen. Verder is  
het belangrijk dat je je eigen 
ervaring meeneemt, maar dat 
je beseft dat je er bent voor 
de hele groep cliënten.  
Alles met de instelling: dat 
we binnen Kenter het goede 
willen behouden en de orga-
nisatie willen laten leren van 
de negatieve ervaringen.

Wil je gehoord worden?

Neem gerust contact op met 
de cliëntenraad.  
Wij zijn er voor jou!

clientenraad@
kenterjeugdhulp.nl

Sandie van Beuningen

Mijn naam is Sandie van Beuningen, ik ben getrouwd en moeder van 
een zoon en dochter. Onze dochter heeft een ontwikkelingsachter-
stand. Toen zij 6 jaar was, zijn naar de Jeugdriagg gegaan, vanwege 
het vermoeden van autisme. Er werd inderdaad autisme vastgesteld, 
samen met een verstandelijke beperking. Wij hebben langere tijd 
begeleiding gehad en waren heel tevreden hierover. 

Sinds 2009 zit ik bij de cliëntenraad, vanaf 2011 als voorzitter. Ik vind 
het heel belangrijk dat cliënten en ouders meepraten over de zorg 
die zij ontvangen hebben. De cliëntenraad geeft signalen door aan 
Kenter, als er zorgen zijn over bepaalde ontwikkelingen. Alles met het 
doel om de zorg zo goed mogelijk te maken.

Heb je belangstelling, wil je meer weten? 
Mail naar clientenraad@kenterjeugdhulp 
en wij nemen contact met je op!  
We horen graag van je!


