
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cliëntenraad op 8 m ei jl. bijeen  

Voor training com municatie op  

het Centraal Bureau in  
Santpoort-Noord 

Communicatietraining voor Cliëntenraad  

Op zaterdag 8 mei jl., volgden de leden 

van de Cliëntenraad een trainingsdag, 

met als onderwerp “communicatie”. Dit 

thema is breed besproken. Hoe bereiken 

wij de cliënt en ouders/verzorgers? Hoe 

overleggen wij effectief met medewerkers, 

managers en de bestuurder van Kenter? 

Hoe communiceren wij met elkaar als 

leden van de cliëntenraad? De leden 

vonden de training inspirerend en 

leerzaam. Ze zijn ervan overtuigd dat ze - 

na deze training – hun taken (nog) beter 

kunnen uitvoeren en zetten zij zich met 

hernieuwde energie in voor alle cliënten! 

 

Nieuwsbrief cliëntenraad  
Kenter Jeugdhulp 

De Cliëntenraad was vorig jaar betrokken  

bij de selectieprocedure voor een nieuwe 

bestuurder. Zij gaf een positief advies 

over de benoeming van nieuwe 

bestuurder Rob van Dam. 

Rob heeft al meerdere vergaderingen van 

de Cliëntenraad bijgewoond. Hij vindt 

medezeggenschap erg belangrijk.   
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 
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3 
In deze nieuwsbrief… 

 
   Rob van Dam nieuwe 

bestuurder Kenter Jeugdhulp 
 
 Training voor Cliëntenraad  
    
   Cliëntenraad maakt kennis 

met Spaarnezicht 
 
   Wethouder Jeugdzorg 

Gemeente Haarlem in 
gesprek met Cliëntenraad  

 
   Even voorstellen…  
   Lid cliëntenraad Bo 

 

 

De verbinding met ervaringsdeskundigen 

brengt volgens hem verbetering in de 

praktijk tot stand. Rob wil bouwen aan 

een goed contact met de Cliëntenraad en 

wil graag gebruik maken van de kennis 

van de leden, die allen zelf als cliënt of als 

ouder ervaring hebben met Jeugdhulp of 
opvoedondersteuning. 

Nieuwe bestuurder Rob van Dam: “Verbinding met 
ervaringsdeskundigen brengt verbetering in de praktijk” 
tot stand” 

Met ingang van 1 januari 2017 is Rob van       

Dam de nieuwe bestuurder van Kenter   

Jeugdhulp 
 

mailto:clientenraad@kenterjeugdhulp.nl


 

 
 

Mijn naam is Bo. Sinds december 2014 ben ik actief als lid van de                              
Cliëntenraad. Zelf ben ik – nu nog steeds – al vele jaren cliënt bij Kenter. Ik 
heb mij destijds aangesloten bij de Cliëntenraad, omdat ik in die vele jaren 

hulpverlening goede en minder goede ervaringen heb opgedaan. Deze 
ervaringen wilde ik graag gebruiken om de zorg voor anderen te 

verbeteren. 

In het dagelijks leven studeer ik pedagogiek, waardoor ik ook vanuit een 
andere invalshoek veel over de jeugdhulp leer. Daarnaast ben ik actief als 

ExpEx: een project waarin jongeren worden opgeleid tot 
ervaringsdeskundige en zich mogen inzetten als voorlichter, adviseur, 

trainer of maatje. 

Binnen de Cliëntenraad en als ervaringsdeskundige focus ik mij op het 
vertegenwoordigen van kinderen en jongeren die voor langere tijd en/of in 

verschillende levensfasen hulp nodig hebben. 
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Merijn Snoek 
 

Deze gemeenten trekken samen op in 
een traject voor de inkoop van 
Jeugdhulp voor 2018 en daarna.  

 

Extra aandacht 
Kenter Jeugdzorg kan veel jeugdigen al 

op weg helpen met de juiste zorg en 
begeleiding en dat heeft de 
cliëntenraad goed weten te 

verwoorden. Natuurlijk zijn er altijd 
dingen die beter kunnen, zoals een 
goede afstemming van 
begeleiding/behandeling en 

onderlinge communicatie.  
De cliëntenraad heeft aangegeven dat 
er wat hen betreft, nog extra aandacht 
vanuit de gemeente mag zijn voor de 

uitvoering van passend onderwijs  en 
goede ondersteuning bij Autisme 
Spectrum Stoornissen. Ook het bieden 

van geschikte huisvesting en nazorg 
voor jongeren die na een hulptraject 
zo zelfstandig mogelijk willen wonen, 
behoeft extra aandacht. 

 
 
 

 
 

Even voorstellen… Bo 
 

Gemeente  
in gesprek met 
cliëntenraad  
 
 

De cliëntenraad van Kenter is al langere 
tijd actief betrokken bij overleg met 
andere cliëntenorganisaties in de 

gemeente Haarlem. Doel daarvan is om 
jeugd met een zorgvraag een stem te 
geven. Een goed initiatief, volgens 
wethouder Jeugdzorg van de gemeente 

Haarlem, Merijn Snoek. Hij vroeg de 
cliëntenraad om met hem in gesprek te 
gaan over de jeugdzorg in Haarlem.  

 

Ervaringen delen 
Tijdens het gesprek hebben de leden 

hun ervaringen gedeeld. De wethouder 
stond open voor verbetersuggesties, 
zoals het verkorten van de wachttijd 
voor hulp en het inzetten van 

tweedelijnszorg daar waar het echt 
nodig is.  
Ook de ambtenaren van de 

regiogemeenten Zuid-Kennemerland 
en IJmond gingen het gesprek aan met 
de cliëntenraad van Kenter.  

 

 

Cliëntenraad  
bezoekt  
Pension  
Spaarnezicht 
  
De cliëntenraad bezoekt in 2017 meerdere 
locaties van Kenter Jeugdhulp om een goed 

beeld te krijgen van de organisatie en om in 
contact te komen met cliënten en 
hulpverleners. Omdat Stichting 
Spaarnezicht sinds 1 januari 2016 ook deel 

uitmaakt van Kenter Jeugdhulp, gingen vier 
leden op kennismakingsbezoek 
 

Sociaal jongerenpension Spaarnezicht biedt 
24 uurs opvang voor en begeleiding aan 
maximaal 22 dak- en thuisloze jongeren in de 
leeftijd van 16 tot en met 22 jaar. Opvang 

geldt ook voor jongeren die dakloos dreigen 
te worden. Het verblijf in Spaarnezicht 
bestaat uit Bed, Brood, Bad en Begeleiding. 

Dat laatste richt zich op persoonlijke- en 
maatschappelijke ontwikkeling, onder 
andere door het bieden van een dagelijkse 
structuur. Jongeren komen binnen via het 

Brede Centrale Toegang-loket van 
Kennemerland. Na het verblijf gaan sommige 
jongeren zelfstandig wonen, anderen 
wachten op een plaats in een woonproject 

met begeleiding. 
 
Tijdens het kennismakingsbezoek kregen de 

leden van de CR een rondleiding door het 
monumentale pand in het centrum van 
Haarlem. Zij spraken met leidinggevende 
Ingrid Lunter en enkele medewerkers over 

de complexe problematiek van de jongeren 
die in Spaarnezicht verblijven. Soms kan 
hulpverlening – vanwege complexiteit - niet 
binnen de gebruikelijke beschikbare periode 

afgerond worden. De raad zegde toe dat bij 
de gemeente de noodzaak van het kunnen 
afronden van individuele trajecten bepleit 

zal worden. 
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