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Vooraf
Een cliënte heeft in 5 maanden tijd 11 jeugdbeschermers gehad. Niemand
lijkt echt op de hoogte van het dossier. Daardoor worden veel fouten gemaakt.
Jongeren in een open instelling krijgen van de groepsleiding dingen te horen
als “ga naar je hok” en “het is voedertijd”. Ze voelen zich niet respectvol
behandeld.
Een gescheiden vader leest feitelijke onjuistheden over zichzelf in het jeugd
hulpdossier van zijn kind.
Een meisje in een open instelling wordt onjuist gefixeerd; de groepsleiding
heeft bij haar een nekklem toegepast.
Een 17-jarige jongen moet onder visueel toezicht een urinecontrole onder
gaan in de gesloten instelling.
Deze voorbeelden zijn onderdeel van de 23.661 vragen, problemen en klach
ten die onze vertrouwenspersonen in 2018 met cliënten hebben besproken.
In dit jaarverslag blikken we terug op het vertrouwenswerk dat het AKJ vanuit
de Jeugdwet en voor de Raad voor de Kinderbescherming landelijk heeft
uitgevoerd.
In mijn eerste jaar als bestuurder van het AKJ ben ik geraakt door de noodzaak
voor jeugdigen, hun ouders en verzorgers om een beroep te kunnen doen op
een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Die zorgt ervoor dat zij goed geïnfor
meerd worden over procedures en hun rechten in de jeugdhulp. Bij ontevre
denheid of klachten helpen wij hen om door de betrokken jeugdhulpinstantie
gehoord te worden. Het advies en de ondersteuning van onze vertrouwens
personen geven dan het perspectief dat jongeren of volwassen hierbij nodig
hebben.

In het afgelopen jaar zagen we dat de knelpunten in de jeugdhulpsector
doorwerken in onze praktijk. Zo hebben cliënten last van de schaarste op de
arbeidsmarkt in de jeugdhulp, de toenemende werkdruk onder jeugdhulpver
leners en het tekort aan passende jeugdhulp voor hun kind(eren). De vraag
stukken waar cliënten mee bij het AKJ komen, worden complexer en ook de
klachtondersteuning bij tuchtzaken vraagt een extra investering van onze
vertrouwenspersonen.
De gezinshuizen zijn sterk in opkomst. Deze kleinschalige vorm van jeugdhulp
vraagt een andere werkwijze en houding van de vertrouwenspersoon. Binnen
gezinshuizen wordt frictie ervaren tussen een gewoon gezinsleven willen
bieden aan de jeugdige(n), versus een professioneel jeugdhulpwerker zijn
binnen het wettelijk kader, waarin ook de vertrouwenspersoon een plek heeft.
We konden 2018 afsluiten met goed nieuws over de financiering van het
vertrouwenswerk in de komende jaren. Het ministerie van VWS heeft het AKJ
de opdracht verstrekt om het vertrouwenswerk in de jeugdhulp in de periode
2019 t/m 2022 uit te voeren. Daarnaast heeft de Raad voor de Kinderbescher
ming ons subsidie verleend om het vertrouwenswerk voor hun cliënten in
2019 en 2020 te blijven uitvoeren. We zijn blij met deze garanties om kinde
ren, jongeren en hun ouders of verzorgers te kunnen blijven informeren,
adviseren en ondersteunen bij hun vragen en klachten over jeugdhulp. In de
zoektocht van jeugdhulpcliënten naar antwoorden en oplossingen, staan onze
vertrouwenspersonen graag voor hen klaar.
Pieter Wetser
Bestuurder AKJ
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1. 2018 samengevat
We beginnen dit AKJ jaarverslag 2018 met een kort overzicht van de resul
taten die we in 2018 hebben behaald, de trends in de jeugdhulp die onze
vertrouwenspersonen hebben gezien tijdens de uitvoering van hun werk,
en onze bijdrage aan het jeugdhulpdomein. Uitgebreide informatie is in de
volgende hoofdstukken opgenomen.

De cijfers in vogelvlucht
De cijfers op de rechter pagina betreffen onze vier kerntaken die de
vertrouwenspersonen uitvoeren tijdens groepsbezoeken bij jeugdhulp
instanties, via de adviesdienst en de chat:

• Geven van informatie en advies aan cliënten.
•	Ondersteunen van cliënten bij het verwoorden,
•
•

indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp.
Geven van voorlichting over rechten en rechtspositie
in de jeugdhulp aan jongeren, ouders en verzorgers.
Signaleren van verbeterpunten in de jeugdhulp.
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Trends in de jeugdhulp

Gezinshuizen

Onze vertrouwenspersonen zien en horen wat er niet goed gaat of beter kan
in de jeugdhulp. Op basis van een analyse van de door hen geregistreerde
cijfers, opvallendheden en signalen zijn in 2018 per jeugdhulpvorm trends
naar voren gekomen. We noemen hier de trends die wij het meest zorg
wekkend vinden.

volgend gezinshuis.
•	Gezinshuisouders staan niet altijd positief tegenover de komst van de
vertrouwenspersoon. Zij willen dan bijvoorbeeld geen bekendheid geven
aan de vertrouwenspersoon.

•	Kinderen durven problemen vaak pas bespreekbaar te maken in een

Open jeugdhulp
Toegang tot jeugdhulp bij gemeenten

•	Met regelmaat ontbreken klachtregelingen en klachtencommissies, zoals

voorgeschreven in de Jeugdwet. Er is vier jaar na invoering van de Jeugdwet nog altijd onbekendheid bij gemeenten en jeugdhulpinstanties met
het klachtrecht. Dat zou niet meer mogen voorkomen.
	
• Cliënten kunnen geen passende hulp voor hun kind krijgen, omdat die
hulp door de gemeente niet is ingekocht, of omdat het geld voor die
specifieke hulp al op zou zijn.
•	Vaak worden er drangtrajecten ingezet waarbij gedreigd wordt met
gedwongen hulp, terwijl er sprake is van vrijwillige hulpverlening.
Hulpverleners en medewerkers van gemeenten hebben onvoldoende
kennis van de wettelijke kaders en de rechtspositie van cliënten.

•	Bij zelfstandigheidstrainingen zijn er regelmatig knelpunten rond 18-/18+.

Zo is vervolg-huisvesting niet geregeld, of zijn er problemen met financiën.
•	Signalen bij open residentiële jeugdhulp gaan vooral over veiligheid.
Regelmatig melden vertrouwenspersonen een onveilige situatie door een
tekort aan gekwalificeerde groepsleiding, of zeer veel invallers op de groep.
	
W
• ij zien dat vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen vaak in de
open jeugdhulp worden opgelegd, terwijl dit alleen is toegestaan binnen
het wettelijk kader van de gesloten jeugdhulp.
•	Onze vertrouwenspersonen zien regelmatig zogenaamde ‘besloten’ groepen,
waar vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen worden toegepast.
Dit is niet toegestaan. We zien dit ook bij nieuwe zorgaanbieders.

Gesloten jeugdhulp
Gecertificeerde instellingen

•	Gezinsvoogden zijn regelmatig niet – of niet tijdig – beschikbaar. Bij ons

zijn gevallen bekend waar dit meer dan een half jaar duurt. Ook is er veel
wisseling van gezinsvoogden.
•	Zorgelijk is het dat er nog steeds signalen zijn van kinderen/jongeren die
onder voogdij staan, wiens voogd niet beschikbaar of bereikbaar is. Daar
door blijven hulp en andere essentiële zaken soms buiten het bereik van
kwetsbare kinderen.
	
B
• ij gecertificeerde instellingen worden klachtprocedures regelmatig niet
volgens het klachtreglement gevolgd.

•	In de gesloten jeugdhulp wordt regelmatig gehandeld in strijd met de

rechtspositie van de jongeren. Deze rechtspositie is zorgvuldig vastgelegd
in de Jeugdwet, maar in de praktijk is dit lang niet altijd terug te zien.
•	Wij ontvangen veel signalen over de veiligheid, bijvoorbeeld over verre
gaand fysiek ingrijpen door de groepsleiding. Dat leidt bij alle jongeren
tot een groot gevoel van onveiligheid.
•	Wij zien nog altijd dat vrijheidsbeperkende maatregelen op de groepen
wordt toegepast op een manier die niet is toegestaan.
	
Met
grote regelmaat ontvangen wij klachten over het feit dat er voor
•
jongeren geen passend onderwijs beschikbaar is.
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Veilig Thuis

•	Bij diverse Veilig Thuis-organisaties is de klachtregeling niet of slecht

te vinden op de website en het beleid rondom klachten is onduidelijk.
•	Het toenemende aantal klachten over Veilig Thuis behelst vooral een
gebrekkige uitleg over de werkwijze en over onzorgvuldigheid van
onderzoek.

foto

Bijdragen aan jeugdhulpdomein
In 2018 hebben we diverse bijdragen geleverd aan het jeugdhulpdomein:

•	Deelname aan het project Kinderrechten als kompas (o.l.v. de Kinder

ombudsman). Beoogd resultaat is een handreiking waarmee besluiten
worden genomen volgens het kinderrechtenverdrag.
•	Met een position paper bijgedragen aan de evaluatie van de Jeugdwet.
•	Actieve inzet voor een goede borging van het vertrouwenswerk voor
kwetsbare kinderen in het traject wetsvoorstel om o.a. het vertrouwens
werk jeugd te centraliseren.
•	Cijfers aangeleverd t.b.v. onderzoek naar de toepassing van vrijheids
beperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen
(Defence for Children).
•	Input geleverd voor het Rapport ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek
in de Jeugdbeschermingsketen’.
• Input geleverd aan het ministerie van VWS voor het ‘Kwaliteitskader
gezinshuizen’ dat in 2019 beschikbaar komt.
• De zichtbaarheid van het vertrouwenswerk voor jeugdigen, hun ouders
en hulpverleners vergroot door aanwezigheid op bijeenkomsten voor
jeugdhulpprofessionals, door het verspreiden van digitaal en geprint
voorlichtingsmateriaal en door actief gebruik van social media, waaronder
Instagram.
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2. Over het AKJ
MISSIE EN AMBITIE
Het AKJ biedt onafhankelijk vertrouwenswerk aan iedereen die te
maken heeft met de jeugdhulp. Dat is onze missie. Onze ambitie is dat
kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp.

kunnen uiten. Ook jeugdigen die ambulante behandeling ontvangen binnen
de GGZ en kinderen in een pleeggezin kunnen een beroep doen op ver
trouwenspersonen.

Het AKJ beoogt de positie van cliënten in de jeugdhulp te versterken. Het
onafhankelijke vertrouwenswerk heeft een wettelijke basis in de Jeugdwet
en is beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met (de toegang tot)
jeugdhulp. Het AKJ voert dit vertrouwenswerk landelijk uit in opdracht van
het ministerie van VWS. Hiernaast voert het AKJ vertrouwenswerk voor de
Raad voor de Kinderbescherming uit in opdracht van het ministerie voor
Justitie en Veiligheid.

Dat geldt ook voor iedereen die vragen of klachten heeft over de gemeente
lijke jeugd- en wijkteams of CJG’s, over organisaties voor Jeugdbescherming,
over de Raad voor de Kinderbescherming en over Veilig Thuis. Vertrouwens
personen geven antwoord op vragen, bieden een luisterend oor en leggen uit
hoe de jeugdhulpverlening werkt. Ook geven zij kinderen, jongeren, ouders
en verzorgers informatie over hun rechten en mogelijkheden. Bij klachten over
de jeugdhulp ondersteunen vertrouwenspersonen bij het verwoorden, indie
nen en bespreken ervan. Door deze rol zijn ze in staat om verbeterpunten te
signaleren. Die worden besproken met de betrokken instantie. Zo dragen wij
bij aan verdere kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp.

Het AKJ bestaat 48 jaar. Er is veel expertise opgebouwd over hoe onafhanke
lijk vertrouwenswerk vorm te geven en over de toepassing van de wetgeving
waarin de rechtspositie van cliënten van de jeugdhulp is geregeld. Het AKJ
heeft deze kennis en expertise ook in 2018 met overtuiging ingezet.

Samenwerking met zorgbelang

De weg vinden in de jeugdhulp is ingewikkeld en het AKJ fungeert mede als
wegwijzer. In ons denken en doen staan de rechten van het kind centraal.
De insteek van vertrouwenspersonen is om onvrede op een zo laag mogelijk
niveau bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen dicht bij de
cliënt. Een officiële klachtenprocedure is niet de standaardroute, maar cliënten
kunnen hiervoor kiezen.
De vertrouwenspersonen bezoeken jeugdigen die verblijven in een jeugdhulp
instelling, gezinshuis of zorgboerderij. Zo zijn zij bekend bij en direct benader
baar voor jongeren, zodat deze meteen hun vragen kunnen stellen of klachten

Net als in de voorgaande jaren voeren vijf Zorgbelangorganisaties een derde
van het vertrouwenswerk uit als onderaannemer. Cliënten uit het hele land
kunnen rekenen op dezelfde beschikbaarheid en kwaliteit. De dienstverlenings
overeenkomsten tussen het AKJ en de Zorgbelangorganisaties zijn hierop
gebaseerd.
Het AKJ Hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Het vertrouwenswerk
wordt geleverd vanuit kantoren in Amsterdam, Arnhem, Den Haag,
Deventer, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Rotterdam, Sittard, Tilburg,
Utrecht en Zuidlaren.
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Kernwaarden AKJ

Onafhankelijk
Wij zijn aan geen enkele instantie verbonden. Dat maakt ons krachtig.
We gaan integer om met onze onafhankelijke positie en de vertrouwe
lijke aard van ons werk. Daardoor dragen we bij aan steeds betere
jeugdhulp voor kinderen en ouders.
Stem geven
Hoe hard moeten cliënten roepen als ze het ergens niet mee eens zijn?
Wij helpen hen bespreekbaar te maken wat zij vinden dat gezegd moet
worden. Wij staan naast de cliënten, dat is onze opdracht. Wij willen dat
zij gehoord worden.
Zonder oordeel
Soms is een situatie zo gespannen dat cliënten stilvallen of niet meer
weten welke stappen zij kunnen zetten. Wij oordelen niet over die
situatie. Het verhaal van de cliënt is voor ons het uitgangspunt. Wij zijn
er om zaken te verhelderen en om samen te bespreken hoe er met een
cliënt is omgegaan.

Motiverend
Wij nemen iedereen die onze hulp inroept serieus. Wij helpen cliënten
om sterk te staan, voor zichzelf op te komen en daarin vol te houden.
Wij maken duidelijk welke rechten en keuzes zij hebben en wat er
verwacht mag worden van de hulp die zij ontvangen. We motiveren
ook de hulpverlener om in gesprek te gaan. Zo brengen we weer in
beweging wat stil staat.
Vastberaden
Het is krachtig als iemand de stap naar ons durft te zetten en voor zijn
eigen rechten opkomt. Dat inspireert ons om de cliënt te ondersteunen.
We zetten door, zo nodig tegen de stroom in.
Verbindend
Soms is de communicatie verbroken of vastgelopen. Wij slaan een brug
en openen het gesprek. Daardoor komt er weer verbinding tussen de
cliënt en de jeugdhulp.
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2.2 Kerntaken
Het AKJ heeft in 2018 aan haar vier kerntaken invulling gegeven:
•	Informatie en advies
D
 e vertrouwenspersonen hebben antwoord gegeven op vragen van
cliënten en hebben uitgelegd hoe de hulpverlening werkt. Soms was
dat genoeg om onvrede te voorkomen of weg te nemen. Daarnaast
is advies verstrekt aan cliënten en professionals. Ook voor instellingen
was het AKJ een belangrijke gesprekspartner aangaande cliëntenrechten,
klachtprocedures en wetten. Het AKJ gaf ook advies aan cliënten- en
jongerenraden. Zo is een bijdrage geleverd aan de participatie en
medezeggenschap van cliënten.

•	Signalering
	Vertrouwenspersonen hebben signalen en verbeterpunten gezien en
daarover gerapporteerd aan de betrokken instanties. Deze bevindingen
zijn vastgelegd in specifieke jaarrapportages voor de jeugdhulpinstanties
en met elk van hen besproken. Deze jaarrapportages zijn niet openbaar,
maar wel op te vragen bij de instanties. De Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling is geïmplementeerd in de werkwijze van de
vertrouwenspersonen.

•	Klachtondersteuning
	Vertrouwenspersonen hebben cliënten ondersteund bij het verwoorden,
indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp. De vertrou
wenspersonen bewaakten de procedurele afhandeling van klachten en
begeleidden het (vervolg)traject naar de klachten- of bezwarencommis
sie. Op verzoek konden onze vertrouwenspersonen aanwezig zijn bij
deze gesprekken. Vaak leidde een gesprek tot een oplossing. Soms
besloot de cliënt een formele klacht in te dienen.

Met deze kerntaken draagt het AKJ bij aan continue kwaliteitsverbetering
van de jeugdhulp. Teneinde deze kerntaken goed te kunnen invullen is ook
actief instantiebeheer uitgevoerd, zijn samenwerkingsafspraken gemaakt
met instanties en evaluaties met deze instanties gehouden. Daarnaast hebben
wij bijgedragen aan expertise-uitwisseling over rechtspositie en jeugdhulp.

•	Voorlichting
Vertrouwenspersonen hebben tijdens bijeenkomsten voorlichting ge
geven over rechten en rechtsposities in de jeugdhulp aan kinderen en
jongeren, ouders en verzorgers. En waar nodig is dat ook aan profes
sionals gericht geweest. Dit is gedaan tijdens groepsbezoeken en tijdens
voorlichtingsbijeenkomsten.
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2.3 Toegang tot het vertrouwenswerk
Voor al onze cliënten waren we ook in 2018 laagdrempelig en toegankelijk.
We zijn op werkdagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar geweest per
telefoon, e-mail, de vraag-, klacht- en contactformulieren op de website
en via de online chat in de middag- en avonduren.
Het AKJ organiseerde de centrale toegang tot de vertrouwenspersonen via
telefoon, e-mail en chat. De eerste vragen van cliënten zijn op deze wijze
beantwoord. Was een intensiever traject noodzakelijk, dan is de cliënt door
geleid naar een vertrouwenspersoon in de regio waar de cliënt woont/
verblijft.
Kinderen hebben altijd voorrang en worden onmiddellijk te woord gestaan of
in ieder geval hetzelfde dagdeel teruggebeld. Voor volwassen cliënten was er
een wachttijd voor klachtondersteuning waardoor zij lang moesten wachten
op een intakegesprek.
Jongeren in een kwetsbare en afhankelijke positie met complexe problemen
hebben tijd nodig om een vertrouwensband op te bouwen. De regelmatige
aanwezigheid van een vast en vertrouwd gezicht van de onafhankelijke
vertrouwenspersoon op de groep is een voorwaarde om problemen bespreek
baar te maken. De norm voor de minimale en maximale bezoekfrequenties
per doelgroep wordt bepaald op basis van een drietal risicofactoren: de mate
van afhankelijkheid van de jeugdige ten opzichte van de professional, de duur
van het verblijf en de complexiteit van de problematiek van de doelgroep.

Er is voor elke (jeugdhulp)instantie een vaste contactpersoon vanuit het AKJ
of Zorgbelang aangewezen die voorlichting geeft over onafhankelijk vertrou
wenswerk aan de teams van professionals die de toegang tot de jeugdhulp
regelen, de (eerste) ambulante jeugdhulp vormgeven, die werken bij een
gecertificeerde instelling, gezinshuis, instelling voor open of gesloten jeugd
hulp of bij een Veilig Thuis-organisatie.
Vertrouwenspersonen hebben bij alles wat zij doen de vertrouwelijkheid hoog
in het vaandel staan. Als de veiligheid van de cliënt of van anderen in het
geding was, hebben zij dat gemeld conform de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Hoewel dit protocol niet verplicht is voor het AKJ, wordt
het wel gevolgd. Daarnaast hanteert het AKJ een eigen protocol voor kwesties
waarbij sprake is – of lijkt te zijn – van mishandeling of misstanden. Dat is
een breder instrument dan alleen de Meldcode. Bij een vermoeden van een
dergelijke situatie dragen we onze signalen op bestuurlijk niveau over aan
de betrokken instantie en zo nodig aan de Inspectie Gezondsheidzorg en
Jeugd.
Alle instanties waar(voor) het AKJ vertrouwenswerk uitvoert (toegangsteams
gemeenten, gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuisorganisaties) hebben in het eerste kwartaal van 2019 een toelichting of
jaarrapportage over het uitgevoerde vertrouwenswerk in 2018 ontvangen.
Op basis van deze rapportages bespreken de vertrouwenspersonen de resul
taten met elk van deze instanties. Ook zijn op aanvraag van colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten zo’n vijftien jaarrapportages
verstrekt over het vertrouwenswerk dat voor de inwoners van de gemeenten
is uitgevoerd.

De vertrouwenspersonen zijn gekoppeld aan de voorzieningen waar kinderen
en jongeren verblijven, en niet waar ze vandaan komen. Dat is in het belang
van de kinderen en jongeren: een vast gezicht, waarmee een vertrouwens
relatie kan worden opgebouwd, onafhankelijk van de gemeente die de
jeugdhulp inkoopt.
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3. Vertrouwenswerk in cijfers
In de volgende paragrafen zijn de landelijke resultaten van het vertrouwens
werk uitgevoerd in 2018 kort weergegeven.

3.1 Aantal cliënten

Alleen als daadwerkelijk in vervolg hierop op individueel niveau informatie,
advies of ondersteuning is gegeven, registreert de vertrouwenspersoon dit.
De vertrouwenspersoon bespreekt altijd met de betreffende jongere wat er
precies wordt geregistreerd.

Volwassenen
In 2018 hebben 8.162 unieke cliënten vragen, problemen en/of klachten
over jeugdhulp besproken.

Jeugdigen
Vertrouwenspersonen hebben in totaal 2.324 jeugdigen verder geholpen
met informatie, advies en ondersteuning bij hun vragen, problemen en
klachten.

In TABEL A wordt het aantal volwassen cliënten weergegeven dat contact
heeft gehad met de vertrouwenspersoon, in vergelijking met voorgaande
jaren. Het aantal volwassenen dat zich gewend heeft tot een vertrouwens
persoon, is voor het vierde jaar op rij gestegen.
TABEL A.  Aantal

geregistreerde unieke volwassen cliënten.
Totaal 2018

Totaal 2017

Totaal 2016

Totaal 2015

5.838

5.197

4.931

3.663

Volwassenen

In het kader van de AVG-regelgeving is eind 2017 een hernieuwde afweging
gemaakt tussen het belang van registratie en het recht op privacy van
jongeren. Dit heeft in 2018 geleid tot nieuw registratiebeleid: er is besloten
om gesprekken met jongeren veel terughoudender te registreren. Hierdoor
zijn de aantallen jeugdigen die gesproken hebben met een vertrouwensper
soon niet te vergelijken met die van de voorgaande jaren.
Tijdens de (groeps-)bezoeken bij de jeugdhulpinstanties hebben vertrouwens
personen veel contact met de jongeren. Met nieuwe jongeren op de groep
maken zij altijd uitgebreid kennis en geven daarbij uitleg over de rechtspositie
in de jeugdhulp en over de functie van de vertrouwenspersoon. Sowieso
voeren vertrouwenspersonen tijdens de bezoeken regelmatig gesprekken
met de jongeren. Dit is belangrijk om een vertrouwensband te creëren zodat
de jongeren hun problemen bespreekbaar (durven) maken.

3.2 Vragen, problemen en klachten
In TABEL B is weergegeven hoeveel vragen, problemen en klachten zijn
besproken met een vertrouwenspersoon. Een cliënt kan meerdere vragen,
problemen of klachten naar voren brengen.
TABEL B.   Aantal

vragen, problemen en klachten.

			

Totaal 2018

Gestelde vragen

2.733

Besproken problemen

2.409

Geuite klachten

18.519

Totaal

23.661
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TABELLEN C1, C2 en C3 geven een uitsplitsing van de gestelde vragen,

besproken problemen en geuite klachten over alle jeugdhulp in Nederland.
TABEL C1.   Type

vragen in aantallen.

Totaal

TABEL C3.   

Werkwijze instantie		

1.253

Bejegening

5.338

Wetgeving		

838

Beslissingen

3.038

Andere vragen		

603

Gebrekkige informatie

2.589

Groepsregels		

39

Bereikbaarheid | Beschikbaarheid | Afspraken

2.214

Uitvoering jeugdhulp

1.640

Rapportage

1.491

Totaal aantal vragen

2.733

Type klachten in aantallen.

Totaal

Onderzoek

768

Totaal

Privacy

473

Woonsituatie | Groep | Groepsgenoten

553

Dossier

231

Familie | Thuis

465

Klachtenprocedure

229

Toekomst hulpverlening

349

Grensoverschrijdend gedrag

179

Psychisch | Welzijn

305

Maatregelen en sancties gesloten jeugdhulp

173

Vrienden | School | Werk

212

Samenwerking tussen instanties

149

Persoonlijke geschiedenis in de hulpverlening

201

Andere klachten

Andere problemen

135

Totaal aantal klachten

Seksualiteit | Relaties

115

TABEL C2.   Type

problemen in aantallen.

Lichamelijk | Psychisch geweld

42

Drugs | Alcohol | Gokken

23

7
18.519

Het aantal klachten dat door de cliënten wordt geuit, stijgt licht ten opzichte van

Zwangerschap

5

2017 (TABEL C4). Gezien de wijziging in de registratie van vragen en problemen bij

Geloof | Religie

4

jeugdige cliënten is de vergelijking in aantallen met de voorafgaande jaren alleen

Totaal aantal problemen

2.409

relevant bij de categorie klachten.
TABEL C4.   Aantal

klachten in 2018 in vergelijking met 2017.

Geuite klachten
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Totaal 2018

Totaal 2017

18.519

17.109

Zoals te zien is in TABEL C5 gaan de meeste klachten van cliënten over bejegening,

3.3 Ondersteuning en resultaten

beslissingen en gebrekkige informatie. Zien we in 2018 bij bejegening en beslissingen
een lichte stijging ten opzichte van 2017, het aantal klachten over gebrekkige
informatie daalt licht.
TABEL C5.   Top

3 klachten 2018 in vergelijking met 2017.

Klachten

Totaal 2018

Totaal 2017

1. Bejegening

5.338

5.086

2. Beslissingen

3.038

2.846

3. Gebrekkige informatie

2.589

2.657

Een cliënt over de meerwaarde van de vertrouwenspersoon.
“Van tevoren had ik de verwachting dat ze [de vertrouwenspersoon] de
jeugdbescherming rechtstreeks kon beïnvloeden. Maar wat ze gedaan
heeft was subtieler en het duurde even voordat ik dat door had. Bijv.
door uit te leggen hoe ik slimmer met jeugdbescherming kon omgaan.
Dat ze mijn soms emotionele e-mails eerst filterde of zelfs voor mij
verwoordde. En dat ze in gesprekken op de juiste momenten aangaf
wat volgens haar niet in orde was. Ook was ze een luisterend oor. Mijn
tip [voor het AKJ] is om snel duidelijk te maken dat de vertrouwens
persoon niet de jeugdbescherming op de vingers gaat tikken of vertel
len wat ze moeten doen, maar dat ze jou als cliënt ondersteunt en
begeleidt en dat dit ook een veel krachtigere uitwerking heeft dan wat
de cliënt wellicht voor ogen had in zijn of haar verwachting.”
– Feedback van een ouder na een ondersteuningstraject

De 8.126 cliënten van het AKJ hebben in totaal 23.661 vragen, problemen
en klachten met een vertrouwenspersoon besproken. Bij circa de helft (45%)
van deze vragen, problemen en klachten kon de vertrouwenspersoon de cliënt
met informatie en advies weer verder op weg helpen. Dat is iets minder dan
in 2017, toen was dit 50%.
Bij de andere vragen, problemen en klachten (55%) heeft een vertrouwens
persoon intensievere ondersteuning geboden aan de cliënten, bijvoorbeeld
in gesprekken met medewerkers of leidinggevenden of richting een klachten
commissie van de betreffende instantie. Ruim twee derde (69%) van de
vragen, problemen en klachten waarop verdere ondersteuning geboden
is door een vertrouwenspersoon, is met één ondersteunende actie van de
vertrouwenspersoon afgerond (in 2017 was dit 72%). In 12% van de trajecten
waren meer acties nodig om tot een afronding te komen. Opvallend is dat
het in 19% van de ondersteuningstrajecten uiteindelijk niet tot actie naar de
instantie komt. Deels zijn deze klachten met informatie en advies afgerond,
of was slechts lichte ondersteuning nodig in de vorm van meelezen met een
door de cliënt geschreven brief.
Zoals te zien is in GRAFIEK 1 op pagina 14 ligt het zwaartepunt op klachtniveau
bij de ondersteuning van cliënten in een gesprek met een medewerker of
leidinggevende van de betrokken instantie (66%), net zoals in voorgaande
jaren. Bij 15% van de klachten is ondersteuning geboden richting een klachten
commissie.
In 2018 is het aantal klachten dat in het kader van tuchtrecht wordt onder
steund toegenomen met 17% ten opzichte van 2017. De ondersteunings
trajecten van een tuchtzaak zijn zeer tijdsintensief, dus deze vragen veel tijd
van de vertrouwenspersonen.
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GRAFIEK 1.   Totaal

aantal ingezette acties tijdens ondersteuning verdeeld
naar type acties (in percentages) in 2018.
!

9%

1%

20%

3%

!
!

15%

!

!

!
!

3%
3%

!
!

46%

Gesprek medewerker
Gesprek leidinggevende
Gesprek directie/MT
Schriftelijke afdoening

GRAFIEK 2 toont het resultaat per actie, op vraag-, probleem- of klachtniveau,

waarbij de vertrouwenspersoon ondersteuning heeft geboden. Ondanks dat
veel vragen, problemen en klachten (deels) opgelost worden in een gesprek
met medewerkers en leidinggevenden, leidt het gesprek niet in alle gevallen
tot een bevredigende oplossing voor de cliënt. Op dat moment kijkt de
vertrouwenspersoon samen met de cliënt of er nog andere acties ingezet
kunnen worden, zoals de gang naar de klachtencommissie van de instantie.

Klachtencommissie
Bezwaar/beroep

3.4	Cliënten en klachten per type instantie of
zorgvorm

Tuchtrecht
Overige activiteiten

GRAFIEK 2.   Aantal

ingezette acties tijdens ondersteuning verdeeld naar
resultaat in 2018.

In GRAFIEK 3 is een uitsplitsing gemaakt van het aantal cliënten dat een beroep
doet op het vertrouwenswerk per zorgvorm. De grootste groep cliënten (39%)
heeft vragen of klachten over de gecertificeerde instellingen. Dit aandeel is ten
opzichte van vorig jaar met 9% gestegen.
GRAFIEK 3.   Totaal

Opgelost | gegrond verklaard

aantal cliënten in 2018 verdeeld naar type instantie of
zorgvorm (in percentages).

Deels opgelost | deels gegrond, deels ongegrond verklaard

1600

Ingetrokken | geen uitspraak
7%

Niet opgelost | ongegrond verklaard
1200

Gemeentelijke toegang

11%

5%

Niet-ontvankelijk
Actie loopt nog

Gecertificeerde instellingen
Veilig thuis

8%

800

Dagbehandeling/zelfstandigheidstraject

AKJ en
Zorgbelang

Ambulante jeugdhulp
13%
400

Pleegzorg
39%

0
Gesprek
Gesprek
Gesprek
medewerker leidinggevende directie/MT

Schriftelijke
afdoening

Klachtencommissie

Bezwaar/
beroep

Tuchtrecht

Overige
activiteiten

2%
2%
4%

Gezinshuizen
Open jeugdhulp

2%

5%

Gesloten jeugdhulp
Raad voor de Kinderbescherming
Anders
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GRAFIEK 4.   Aantal

jeugdige en volwassen cliënten per type instantie of
zorgvorm.
Jeugdigen

Ook bij gezinshuizen is de derde plek veranderd. In 2018 klaagden meer
jongeren over beslissingen. In 2017 was dit gebrekkige informatie door het
gezinshuis. Veilig Thuis verruilt de derde plek van rapportage in 2017 voor
onderzoek in 2018. Tot slot klagen bij de ambulante jeugdhulp meer cliënten
over de uitvoering van de jeugdhulp ten opzichte van rapportage in 2017.

Volwassenen

Gemeentelijke toegang
Gecertificeerde instellingen
Veilig Thuis
Dagbehandeling |
zelfstandigheidstraining

TABEL D.

Ambulante jeugdhulp

Top 3 van klachten per zorgvorm
Nummer 1

Pleegzorg

Nummer 2

Nummer 3

Gezinshuizen
Open jeugdhulp

Gemeentelijke toegang
bejegening
beslissingen
jeugdhulp 			
			
Gecertificeerde instellingen
bejegening
beslissingen

gebrekkige
informatie

Veilig Thuis
bejegening
		

gebrekkige
informatie

onderzoek

In GRAFIEK 4 is een overzicht gegeven van de verhouding tussen jeugdigen en
volwassen cliënten per type instantie of zorgvorm. Net als in andere jaren laat
de verdeling (logischerwijs) zien dat binnen dagbehandeling/zelfstandig
heidstrajecten, gezinshuizen, open jeugdhulp en gesloten jeugdhulp vooral
jeugdigen contact hebben met een vertrouwenspersoon. Bij de andere cate
gorieën – vooral in het traject naar de jeugdhulp toe (gemeentelijke toegang,
gecertificeerde instellingen) en bij de lichtere vormen van jeugdhulp (zoals
ambulant) – zijn volwassenen de grootste groep waarmee wij contact hebben.
Jongeren in pleegzorggezinnen weten het AKJ het minst te vinden. Gezien de
kwetsbaarheid van jongeren in pleeggezinnen is dit zorgelijk.

Ambulante jeugdhulp
bejegening
		

gebrekkige
informatie

uitvoering
jeugdhulp

Dagbehandeling |
Zelfstandigheidstraject

bejegening

beslissingen

In TABEL D is een uitsplitsing gemaakt naar de grootste klachtcategorieën per
type instantie of zorgvorm. De definities van deze categorieën en voorbeelden
zijn te vinden in bijlage 1. Deze verdeling is grotendeels vergelijkbaar met
2017. Was in dat jaar bij de gecertificeerde instellingen de derde plek voor
gebrekkige informatie, in 2018 zijn er meer klachten binnengekomen over
de bereikbaarheid en beschikbaarheid van jeugdbeschermers.

Gesloten jeugdhulp
Raad voor
de Kinderbescherming
Anders
0
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3.5 Groepsbezoeken en voorlichting

Over groepsbezoeken

Jongeren in instellingen zoeken we actief op. Hoe vaak de vertrouwensper
sonen op bezoek komen, hangt af van de kwetsbaarheid en zorgafhankelijk
heid van de jongeren die daar verblijven. Het aantal bezoeken varieert van
1 keer per week in gesloten instellingen, 1 keer per 2 tot 4 weken in open
instellingen, tot 3 keer per jaar voor een gezinshuis.
In 2018 hebben vertrouwenspersonen in totaal 12.412 groepsbezoeken
afgelegd bij instellingen en gezinshuizen (in 2017 was dat 11.436 keer).

•	De vertrouwenspersoon bezoekt jongeren in instellingen op vaste dagen en
tijdstippen. Regelmatige aanwezigheid is belangrijk; jongeren gaan alleen
met iemand in gesprek die zij kennen.

•	Tijdens

de groepsbezoeken geeft de vertrouwenspersoon uitleg over de

rechten en plichten van jongeren in de jeugdhulp.

•	Alle

jongeren kunnen in een-op-een-gesprekken met de vertrouwens

persoon vragen stellen over hun specifieke situatie. Regelmatig bespreken
jongeren problemen die zij ervaren op de groep, thuis, op school, of met
andere jeugdhulporganisaties. Vaak vinden ze het prettig om te praten of

In GRAFIEK 5 is weergegeven hoeveel bezoeken afgelegd zijn bij vormen van
jeugdhulp met verblijf. Met de groei van het aantal gezinshuizen is ook het
aantal bezoeken aan gezinshuizen gestegen. De vertrouwenspersonen hebben
actief ingezet op het maken van samenwerkingsafspraken met gezinshuizen
en het opstarten van bezoekschema’s.

sparren met iemand die niet vanuit de hulpverlening betrokken is.

•	Als een jongere ontevreden is of een klacht heeft, kan de vertrouwenspersoon
hem of haar ter plekke ondersteunen. Tijdens groepsbezoeken gaat een
jongere regelmatig samen met de vertrouwenspersoon in gesprek met een
medewerker of de groepsleider.

•	De jongeren vragen ook regelmatig ondersteuning aan de vertrouwensper
soon bij het bespreken van vragen of klachten met de gecertificeerde instel
GRAFIEK 5.   Aantal

(groeps)bezoeken afgelegd in 2018 verdeeld naar
zorgvorm.

ling, want ook voor vragen of klachten over jeugdbescherming kunnen
jongeren bij de vertrouwenspersoon terecht.

•	Desgewenst ondersteunt de vertrouwenspersoon jongeren bij het indienen

8.000

van een officiële klacht bij de externe klachtencommissie van de betrokken

7.171
7.000

instantie.

6.000

•	Naast het informeren en ondersteunen van jongeren hebben de vertrou

5.000

wenspersonen een signalerende taak waarbij zij ook gebruik maken van hun
3.919

4.000

eigen waarnemingen tijdens de groepsbezoeken. Als er opvallende zaken

3.000

zijn waar jongeren niet over klagen, bespreekt de vertrouwenspersonen dit

2.000

met de instantie.

1.000

759
563

Uiteraard kunnen jongeren ook bellen, appen of mailen met de vertrouwens

0

Dagbehandeling |
zelfstandigheidstraining

Gezinshuizen

Open jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

persoon. De bedoeling is dat op elke groep een poster hangt van de vertrou
wenspersoon met daarop zijn of haar contactgegevens.
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Voorlichting
Naast de groepsbezoeken hebben vertrouwenspersonen 562 keer voorlichting
gegeven aan jongerenraden, cliëntenraden, groepen jongeren en medewer
kers van instellingen over de rechten van jongeren in instellingen. Daarvoor
gebruiken we onder andere het ‘Ken je rechten’-boekje, waarin allerlei nuttige
informatie is opgenomen voor jongeren in de open en gesloten jeugdhulp.
De vertrouwenspersoon kan aanschuiven in een teamvergadering van mede
werkers om toelichting en informatie te geven over rechten van jongeren.
Door onze kennis te delen en hierover in gesprek te gaan met jongeren,
leveren wij een bijdrage aan het versterken van hun rechtspositie.

Er zijn veel voorlichtingen gehouden bij de nieuwe gezinshuizen om het ver
trouwenswerk bij deze nieuwe instanties goed vorm te geven.

Ronde tafel vertrouwenswerk in gezinshuizen
Het aantal gezinshuizen groeit sterk. Voor de professionals in deze kleinschalige
vorm van jeugdhulp is de komst van een vertrouwenspersoon niet altijd vanzelf
sprekend. Reden voor het AKJ om een ronde tafelbijeenkomst ‘Hoe geef je
vertrouwenswerk vorm in gezinshuizen?’ te organiseren. Samen met gezins
huisouders, een leidinggevende gezinshuizen van een jeugdhulpinstelling en

De verdeling over de verschillende typen instanties en zorgvormen is opge
nomen in GRAFIEK 6. Ten opzichte van 2017 is het aantal voorlichtingen
gedaald omdat vertrouwenspersonen de focus hebben gelegd op het weg
werken van wachtlijsten en het afleggen van de groepsbezoeken aan jongeren.

lector residentiële jeugdhulp Peer van der Helm spraken vertrouwenspersonen
van het AKJ en Zorgbelang over knelpunten in de uitvoering van het vertrouwens
werk en over mogelijke oplossingsrichtingen.
De discussie leidde tot een aantal concrete aanbevelingen:

•	Er zijn veel verschillen tussen gezinshuizen en de kinderen die daar worden
opgenomen. Aandacht voor een goede aansluiting tussen gezinshuis en
GRAFIEK 6.   Aantal

voorlichtingen gegeven in 2018 verdeeld naar zorgvorm.

vertrouwenspersoon is daarom essentieel. Zogenaamde ‘gezinshuisprofielen’
kunnen bijdragen aan een goede match.

•	Weerstand bij gezinshuisouders ondervang je door vooraf goed te informeren
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wat de vertrouwenspersoon doet, hoe processen lopen rondom vragen of
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klachten van jeugdigen en wat de meerwaarde van de vertrouwenspersoon
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•	Gezinshuisouders moeten veel, er komt veel op hen af. Tegelijkertijd hoort
de vertrouwenspersoon er gewoon bij. Aanbevolen is om bij aanvang con
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crete afspraken te maken en deze samen vast te leggen.
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3.6

Signalen

Signalering is een van de kerntaken van de vertrouwenspersoon waarmee het
AKJ bijdraagt aan de verbetering van de jeugdhulp. Signalen komen tot stand
op basis van urgente situaties tijdens de groepsbezoeken, of een analyse
van een aantal gerapporteerde klachten en opvallendheden die vertrouwens
personen tegenkomen in hun dagelijkse praktijk. Het kan hierbij gaan om
zaken die de cliënt bij de vertrouwenspersoon aangeeft, of om zaken die de
vertrouwenspersoon tijdens de uitoefening van zijn functie zelf constateert.
We spreken van urgente situaties als de rechten van individuele cliënten of
cliëntgroepen worden geschonden, of waarbij de veiligheid in het geding is.
Dan wordt er direct zowel mondeling als schriftelijk een signaal afgegeven bij
de organisatie. De vertrouwenspersoon stemt dit tevoren af met de betrokken
cliënt(groep).
Andere zaken worden tussentijds gesignaleerd bij de instantie of meegeno
men in periodieke overleggen. Een voorbeeld hiervan is als iets een patroon
lijkt te zijn: terugkerende klachten over de telefonische bereikbaarheid van
een hulpverlener of klachten over de invulling van het vrijetijdsprogramma
op een leefgroep.
De meeste instellingen geven aan het ontvangen van onze signalen op prijs
te stellen. Het stelt hen in staat om acties te ondernemen, onderzoek te doen
en maatregelen te treffen.
In 2018 zijn in totaal 185 signalen besproken met de verantwoordelijken
binnen de betreffende instanties.
Vertrouwenspersonen maken ook melding van signalen van (een vermoeden
van) kindermishandeling. Deze signalen kunnen zich afspelen zowel in de
zorginstantie als in de familiaire kring. Het AKJ heeft een werkwijze opgesteld
in lijn met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met werk
instructies gericht op mishandeling in professionele sfeer en huiselijke sfeer.

In 2018 is acht keer een situatie geregistreerd waarbij een vermoeden was
van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hiervan zijn meldingen gedaan
bij de betrokken instanties en zeven van deze meldingen zijn actief opgepakt
en afgehandeld. Drie keer is een melding gedaan bij de Inspectie Gezond
heidszorg en Jeugd.
In GRAFIEK 7 is de verdeling van de afgegeven signalen door de vertrouwens
personen aan instanties weergegeven per type instantie of zorgvorm. Een
meer inhoudelijke duiding van opvallende zaken mede op basis van de afge
geven signalen vindt u in hoofdstuk 4.
GRAFIEK 7.   Aantal

afgegeven signalen per type instantie of zorgvorm
in 2018.
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Jaarrapportages vertrouwenswerk
Alle jeugdhulpinstanties waar vertrouwenswerk is uitgevoerd, hebben een op
de instantie toegesneden jaarrapportage 2018 ontvangen. Deze rapportages
bespreken wij met de betreffende instanties. Als er sprake is van signalen,
volgen we wat de instanties met onze signalen doen. Als een instantie even
tueel geen gevolg geeft aan deze signalen, dan zijn wij vasthoudend. Indien
nodig schakelen we de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in. Daarmee
dragen we bij aan de verbetering van de jeugdhulp.
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4. Trends per doelgroep
In dit hoofdstuk staan per type instantie of jeugdhulpvorm een aantal trends
weergegeven. Deze zijn naar voren gekomen op basis van een analyse van
de cijfers, opvallendheden en signalen van 2018, zoals weergegeven in
hoofdstuk 3. Per type instantie of jeugdhulpvorm staan voorbeelden uit de
praktijk beschreven.

4.1 Toegang tot jeugdhulp bij gemeenten

•

In 2018 hebben vertrouwenspersonen regelmatig actief gesignaleerd naar
de toegangsteams van gemeenten over het ontbreken van een klacht
regeling voor cliënten op de website van een gemeente of instelling voor
de toegang, en over het ontbreken van een verwijzing naar het recht op
ondersteuning door een vertrouwenspersoon.
•	Opvallend is dat er nog altijd met regelmaat klachtregelingen en klachten
commissies, zoals voorgeschreven in de Jeugdwet, ontbreken. Er is onbe
kendheid bij de betrokkenen met het klachtrecht zoals in de Jeugdwet
vastgelegd. Dat zou anno 2019, vier jaar na invoering van de Jeugdwet
en de verantwoordelijkheid hiervoor van gemeenten, niet meer mogen
voorkomen.
•	Vertrouwenspersonen komen vaak tegen dat cliënten geen passende hulp
voor hun kind kunnen krijgen, omdat die hulp door de gemeente niet is
ingekocht, of omdat het geld voor deze hulp op is.

•	Vertrouwenspersonen horen dat binnen de toegang tot de jeugdhulp vaak
drangtrajecten worden ingezet en gedreigd wordt met gedwongen hulp,
terwijl er sprake is van vrijwillige hulpverlening. Vertrouwenspersonen
komen vaak tegen dat hulpverleners of medewerkers van gemeentes
onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke kaders en de rechts
positie van cliënten.

VOORBEELD.
Een cliënt heeft een besluit ontvangen waarin de gemeente de voorziening
‘een drangtraject’ oplegt in de vorm van zorg in natura. Echter, een drang
traject kan niet opgelegd worden omdat het gaat om vrijwillige hulpverlening.
Drang kan daarmee nooit opgenomen worden in een dergelijk besluit van de
gemeente. De vertrouwenspersoon heeft contact gezocht (na overleg met de
cliënt) met de jeugdconsulent die dit besluit had opgesteld, en hem hiervan
op de hoogte gebracht. Na bespreking en nadere uitleg van de kant van de
vertrouwenspersoon, geeft de betreffende gemeente aan dit voortaan anders
te zullen doen.

Opvallend is dat instanties het vaak lastig vinden fouten toe te geven en
een passende oplossing voor de cliënt te zoeken. Zelfs als de onafhankelijke
klachtencommissie van de betreffende instantie de klachten gegrond heeft
verklaard, worden aanbevelingen van diezelfde commissie nogal eens in de
wind geslagen. De praktijkcasus op de volgende pagina is daar een goed
voorbeeld van.
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TOEGANG JEUGDHULP

uit de praktijk

De aanhouder wint

Een gescheiden man meldt zich bij het AKJ. Zijn ex-vrouw heeft aangeklopt
bij de Toegang tot jeugdhulp in haar gemeente. De daarna betrokken geraak
te maatschappelijk werker constateert dat er problemen zijn in de omgang
tussen vader en de kinderen. Het dossier komt terecht bij Veilig Thuis. Dan
ontdekt de man dat er negatieve uitspraken over hem in het dossier staan,
terwijl hij zelf nooit heeft gesproken met de maatschappelijk werker. Hij
vraagt de vertrouwenspersoon om advies.
In samenspraak met de vertrouwenspersoon dient de man een klacht in bij
de klachtencommissie van de betrokken organisatie voor maatschappelijk
werk. Een aantal klachten wordt gegrond verklaard, onder andere de klacht
dat de maatschappelijk werker niet zo over de vader had mogen schrijven.
De klachtencommissie beveelt de organisatie aan om een rectificatie te
schrijven.
De directeur van de organisatie reageert op de uitspraak. Zijn brief bevat
geen excuses en ook geen rectificatie. Er staat wel in dat hij zich voornamelijk
bezig heeft gehouden met het aanscherpen van de interne procedures. De
cliënt vond deze reactie bijzonder mager. In overleg met de cliënt stelt de
vertrouwenspersoon alsnog een verzoek op aan de directeur. Ze zetten
helder uiteen waarom de reactie op de uitspraak en aanbevelingen teleur
stellend is. En vragen de directeur alsnog om excuses en om de aanbevelingen
van de klachtencommissie waaronder de rectificatie op te volgen.
De reactie van de directie op dit verzoek was zo mogelijk nog triester.
Er werd wederom geen enkele mededeling gedaan over de gegrond
verklaarde klachten en een verontschuldiging dat het zo fout heeft kunnen
lopen ontbrak. Over het rectificatieverzoek schreef de directeur dat het niet

aan zijn organisatie was om dat te bewerkstelligen en dat de cliënt daarvoor
bij Veilig Thuis moest zijn. Een volkomen onjuiste opvatting! Het uiten van
een verontschuldiging aan de cliënt behoorde naar eigen zeggen ook niet
tot de opdracht van de directeur.
Zowel de man als de vertrouwenspersoon zijn niet tevreden over deze uit
komst. Zij lezen op de website van de organisatie dat er een Raad van
Bestuur (RvB) beschikbaar is als klachten niet afdoende zijn afgehandeld
door de directie. Ze schrijven een pittige brief aan de RvB. Na drie maanden
krijgt de man een reactie van de bestuurder (lid van de RvB). Hij benadrukt
dat er een intern hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden en dat er onvol
doende recht is gedaan aan het verzoek van de cliënt om tot een bevredigende
oplossing te komen. Hij bedankt de cliënt uitvoerig voor zijn vasthoudendheid.
Hij sluit een rectificatiebrief voor Veilig Thuis bij die hij zelf heeft opgesteld.
Daarin staat dat meneer nooit gehoord is door de medewerker van de
Toegang, dat zijn mening ontbreekt in de rapportage en dat door de exvrouw geuite conclusies over hem nooit met hemzelf zijn besproken. De
man was erg tevreden met deze reactie!

“Wat mij betreft is dit de kern van ons werk: dat je voor een cliënt
op zoek gaat om tot een goed resultaat te komen. Vaak lukt dat niet,
daar moet de cliënt het mee doen. Teleurstellend, ook voor ons als
vertrouwenspersonen. Dit praktijkvoorbeeld bewijst dat je met door
zettingsvermogen en creativiteit uiteindelijk toch ver kunt komen.”
– De betrokken vertrouwenspersoon
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4.2 Gecertificeerde instellingen

VOORBEELD.

•	Bij gecertificeerde instellingen (GI) hebben vertrouwenspersonen het

meest gesignaleerd dat klachtprocedures niet zorgvuldig worden gevolgd.
Cliënten vinden bijvoorbeeld pas gehoor als er een vertrouwenspersoon bij
komt, omdat contact met een leidinggevende van de GI vaak niet mogelijk
blijkt zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon. Ook ondervinden
cliënten nadelige gevolgen als zij een klacht hebben ingediend.

VOORBEELD.
Een jongere die verblijft in een instelling voor gesloten jeugdhulp heeft een klacht
ingediend tegen haar gezinsvoogd. De betreffende gezinsvoogd spreekt de cliënte
hierop aan. “Als de klacht werd ingetrokken zou ze hier zo weg zijn. Liet de jongere
de klachtprocedure doorgaan dan zat ze hier wel tot haar 18e”. De vertrouwens

Een cliënte vertelt dat ze in 5 maanden tijd 11 jeugdbeschermers heeft gehad. Nie
mand leek echt op de hoogte van het dossier. Hierdoor zijn veel fouten gemaakt. Ook
de leidinggevende is een vervanger. Er wordt gezocht naar iemand in de organisatie
die opheldering kan geven op vragen van de cliënte.

•

 egelmatig komt het voor dat er geen hulp geregeld kan worden voor
R
kinderen, omdat de gezinsvoogd het te druk heeft en teveel zaken in zijn/
haar caseload heeft.
•	Zorgelijk is het dat er nog steeds signalen zijn van kinderen/jongeren
die onder voogdij staan, en dus volledig afhankelijk zijn van de voogd
(geen jaarlijkse toetsing door kinderrechter meer) en waar de voogd niet
beschikbaar/bereikbaar is, waardoor essentiële zaken voor deze kinderen
niet geregeld worden.

persoon heeft met instemming van de jongere hierover een signaal afgegeven aan
de leidinggevende van de gezinsvoogd, en hierover een extra klacht toegevoegd in
de lopende klachtprocedure.

•	De termijnen die staan voor klachtbehandeling worden vaak niet gehaald.

Soms duurt het meer dan een half jaar voor een klacht behandeld is. Dit
vermindert het vertrouwen van cliënten in de jeugdhulp. Daarnaast wordt
vaak geen verslag van het klachtgesprek gemaakt, waardoor de gemaakte
afspraken onhelder zijn en weer niet worden nagekomen. Vaak horen we
dat door de hoge werkdruk bij de GI’s de klachtbehandeling laat of slordig
plaatsvindt. Dit geldt zowel voor een gesprek met een leidinggevende als
met de klachtencommissie. Ook de reactie van directies op uitspraken van
de klachtencommissie laat met regelmaat veel te lang op zich wachten.
•	Er is regelmatig geen – of niet tijdig – een gezinsvoogd beschikbaar. Er
zijn gevallen waar dit ruim een half jaar duurt. Dit is in strijd met de in
grijpende beslissing voor ouders/verzorgers en kinderen van een uitspraak
van een rechter tot ondertoezichtstelling. Ook is er veelvuldig sprake van te
frequente wisselingen van gezinsvoogden.

4.3 Gezinshuizen
De meeste opvallendheden over gezinshuizen zijn geregistreerd rond leef
klimaat en problemen met toegang tot de vertrouwenspersoon. Kinderen
hebben het moeilijk en vinden het lastig dit bespreekbaar te maken met de
gezinshuisouders.
VOORBEELD.
Vijf verschillende jongeren uit hetzelfde gezinshuis geven aan dat ze hun klachten
over de gezinshuisouder niet (meer) met hem willen bespreken, omdat dat toch niet
gaat helpen omdat de ouder niet luistert. De klachten gaan allemaal over bejegening.
Volgens de jongeren bespreekt de man privézaken van jongeren met andere
bewoners, en “zijn wil is wet”.
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•

 ok de samenwerking tussen gezinshuisouder en vertrouwenspersoon
O
verloopt vaak stroef. Gezinshuisouders vergeten dan afspraken, of willen
geen poster van de vertrouwenspersoon ophangen.

•

 et valt op dat klachten of verhalen regelmatig via-via of later bij de
H
vertrouwenspersoon terechtkomen. Bijvoorbeeld dat een kind vertelt
over het vorige gezinshuis, of een gezinshuisouder vertelt wat zij gehoord heeft van kinderen over een vorige plek. Dat illustreert dat het
voor kinderen problematisch is om over problemen te praten als zij
nog in het gezinshuis wonen.

GEZINSHUIS

uit de praktijk

“Ik wil het alleen aan jou vertellen”

Robin, een jongetje van 8 jaar, woont sinds een maand in het gezinshuis.
Daar wonen nog vijf andere kinderen. De vertrouwenspersoon is al vaker op
bezoek geweest, maar dit jongetje kent zij nog niet. Ze legt uit wie zij is en
waarom ze langskomt. De gezinshuisouder vraagt wie van de kinderen met
haar wil praten. Robin zegt voorzichtig dat hij dat wel wil.
De vertrouwenspersoon gaat met het jongetje in een aparte kamer zitten.
Ze stelt Robin op zijn gemak. Ze vertelt hem dat hij haar alles mag vertellen.
En dat alles wat ze bespreken tussen hen blijft. Maar dat als hij iets vertelt
dat gevaarlijk is voor hem of voor iemand anders, ze dit dan wél aan iemand
moet vertellen. En dat ze dit dan eerst met hem zal bespreken. De jongen
begrijpt het en vindt het goed.
Aarzelend begint Robin te vertellen. Dat hij pas in het gezinshuis woont
dat hij best moet wennen. Dat het heel anders is dan bij hem thuis. Dat zijn
ouders niet meer voor hem kunnen zorgen. Dat hij weg moest omdat hij
vaak werd geslagen. Maar dat hij dit niet aan de gezinshuisouders wil
vertellen. Dat durft hij nog niet. De vertrouwenspersoon vraagt wat zij voor

hem kan doen. Wil de jongen dit misschien wel samen met haar vertellen
aan zijn gezinshuisouders? “Nee”, zegt Robin stellig. “Ik wil het alleen aan
jou vertellen. Misschien zeg ik het later wel. Maar nu nog niet”.
De vertrouwenspersoon komt maar twee keer per jaar op bezoek in het
gezinshuis. Ze wil zeker weten dat Robin bij iemand terecht kan. Daarom
vraagt ze hem of hij met iemand anders kan praten over wat er is gebeurd.
Dat bevestigt hij. Op school weet zijn juf ervan. En hij praat er soms over met
Tamara, daar gaat hij elke week naar toe. Hij weet niet precies wie zij is,
maar ze is niet van school. De vertrouwenspersoon benadrukt dat Robin
haarzelf ook altijd mag bellen. Als hij dat wil, kan zij ook langskomen.
Een half jaar later komt de vertrouwenspersoon weer in het gezinshuis. Ze
neemt Robin even apart en vraagt hoe het gaat. “Goed hoor”, zegt het
jongetje. “En ze weten het hoor, over mijn ouders. Dat heb ik verteld. Dat
durfde ik al heel snel.” Hij lacht voorzichtig. De vertrouwenspersoon geeft
hem een compliment en lacht met hem mee.
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4.4 Open jeugdhulp

•

Zelfstandigheidstrainingen

•	Bij zelfstandigheidstrainingen zijn er regelmatig knelpunten rond 18-/18+.
Zo is vervolg-huisvesting niet geregeld, zijn er problemen met financiën,
en voelen jongeren zich vaak onvoldoende voorbereid op het beëindigen
van de jeugdhulp.
•	Klachtroutes zijn niet altijd helder en klachten van jongeren worden niet
of niet serieus afgehandeld.

 egelmatig melden vertrouwenspersonen een onveilige situatie door een
R
tekort aan gekwalificeerde groepsleiding, of zeer veel invallers op de groep.
•	Vertrouwenspersonen komen situaties tegen die niet lijken te stroken met
de kwaliteitseisen die je mag stellen aan een voorziening voor jeugdhulp.
Bijvoorbeeld als personeel scheldt of denigrerend optreedt tegen jongeren,
of als er een repressieve sfeer heerst. Vertrouwenspersonen maken deze
situaties bespreekbaar.
VOORBEELD.
De groepsleiding zegt dingen tegen jongeren als “ga naar je hok” of “het is voeder

Open residentiële jeugdhulp

tijd”. Als de jongeren hier iets van zeggen, krijgen ze te horen dat dit grappig bedoeld

•

is. De jongeren vinden het niet grappig, ze voelen zich niet respectvol behandeld. De

 ertrouwenspersonen hebben veel opvallendheden geregistreerd en
V
signalen afgegeven over open residentiële jeugdhulp. Deze gaan vooral
over de veiligheid. Dit betreft vaak het doorbreken van de vertrouwelijk
heid waarbij de veiligheid van de jongere zelf, of van anderen in gevaar is.

vertrouwenspersoon heeft hierover een signaal afgegeven aan de leidinggevende,
die gaat het intern bespreken.

•

VOORBEELD.
In het gesprek met een jeugdige laat deze een mes zien. De vertrouwenspersoon be
spreekt met de jeugdige dat hij dit in het kader van veiligheid niet voor zich kan
houden. Hij geeft aan dat hij dit graag samen met de jeugdige wil bespreken met de
groepsleiding, maar de jeugdige wil dit niet. Uiteindelijk heeft hij met de jeugdige
afgesproken dat de vertrouwenspersoon het mes krijgt, het inlevert bij de groeps
leiding, en het signaleert in het kader van veiligheid. De jeugdige staat daar achter. De
vertrouwenspersoon heeft het mes ingeleverd.

E en blijvend zorgpunt is het toepassen van vrijheidsbeperkende of contro
lerende maatregelen in de open jeugdhulp, terwijl dit alleen is toegestaan
binnen het wettelijk kader van de gesloten jeugdhulp. Dit gebeurt nog
veel.
•	Ook komen vertrouwenspersonen veel zogenaamde ‘besloten’ groepen
tegen, waar ongeoorloofd maatregelen worden toegepast. Dit zijn immers
geen erkende gesloten groepen. Dit gebeurt ook bij nieuw zorgaanbod.
VOORBEELD.
Een jongere geeft aan dat zij onjuist gefixeerd is; de groepsleiding heeft bij haar een
nekklem toegepast. Ze is bij haar keel gepakt, haar hoofd werd vastgeklemd tussen

VOORBEELD.

de knieën van groepsleiding en zij kreeg geen lucht meer. Ook deed haar enkel pijn

Via een jongere hoort de vertrouwenspersoon dat er veel drugs worden verhandeld,

door de wijze waarop zij werd vastgehouden tijdens de fixatie. Volgens de jongere

van weed tot xtc. De jongere weet ook wie er dealt en maakt zich zorgen om het

wordt er vaker niet volgens de juiste methode gefixeerd. De jongere geeft de ver

welzijn van de jongeren. De vertrouwenspersoon vraagt hem of dit gemeld mag

trouwenspersoon toestemming om hier een melding van te maken bij de leiding

worden aan de directie. Dat vond de jongere goed, dus dat heeft de vertrouwenspersoon

gevende.

gedaan.
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OPEN JEUGDHULP

uit de praktijk

Mobiele telefoon ten onrechte ingenomen

De 16-jarige Cindy verblijft al een tijd op een open groep van een grote
jeugdhulpinstelling. Zoals alle jongeren tegenwoordig zit zij zo’n beetje
vastgekleefd aan haar mobiele telefoon. Dag en nacht heeft ze ‘m bij zich.
Van de een op andere dag mag dat niet meer van de groepsleiding. Cindy is
het er niet mee eens en weigert haar telefoon ’s avonds in te leveren. Dat
heeft als consequentie dat ze een aantal van haar vrijheden moet inleveren.
Een uurtje met verlof naar het dorp kan zij bijvoorbeeld vergeten. Ook mag
zij niet meer naar het muzieklokaal.
Cindy doet haar verhaal bij de vertrouwenspersoon die regelmatig op haar
groep komt. Die heeft al van meerdere jongeren opgevangen dat de regels
over mobiele telefoons zijn veranderd. Ook van nieuwe jongeren op een
andere groep hoort ze dat hun telefoon bij aankomst is ingenomen. Deze
jongeren weten niet waarom dit gebeurt, wanneer ze deze terugkrijgen, of
wat zij hiervoor moeten doen.
In overleg met Cindy doet de vertrouwenspersoon navraag bij de gedrags
wetenschapper van de instelling. Welk beleid is er omtrent de inname
mobiele telefoons? Die vertelt dat de ongeschreven regel op de groep is dat
de jongeren hun telefoon ’s nachts moeten inleveren. Omdat er voor een
paar jongeren – waaronder Cindy – een afspraak ‘op maat’ gemaakt was,
ontstond onduidelijkheid. Als gevolg daarvan had de instelling besloten
deze ongeschreven regel weer actief in te gaan zetten.
De vertrouwenspersoon bepleit bij de gedragswetenschapper dat de maat
werk afspraak met Cindy niet zomaar geschonden kan worden. En dat het
meisje haar verworven vrijheden terug moet krijgen.

Er gaan weken overheen voordat de beperkingen op Cindy’s vrijheden wor
den opgeheven. Ondertussen bespreekt de gedragswetenschapper het ver
zoek van de vertrouwenspersoon voor helder beleid over mobiele telefoons
met zijn collega’s in de instelling.
De vertrouwenspersoon geeft een signaal af aan de instelling over Cindy’s
klacht en over het innemen van mobieltjes van nieuwe jongeren en vermeldt
dit ook in de jaarrapportage over het vertrouwenswerk in de instelling.
Tijdens de bespreking van het jaarrapport benadrukt de vertrouwenspersoon
nogmaals dat dergelijke beperkende maatregelen niet zomaar op alle jonge
ren toegepast mogen worden. En dat het belangrijk is dat er beleid komt
over mobiele telefoons. De instelling maakt er een aandachtspunt van en
geeft aan ermee aan de slag te gaan.

Het (tijdelijk) innemen van een mobiele telefoon kan een beperkende
of pedagogische maatregel of interventie zijn. Daar zijn heldere afspra
ken voor nodig. Deze kunnen het beste zwart-op-wit staan in huisregels
of beleidsregels. Daarnaast is het belangrijk ‘maatwerk’-afspraken met
individuele jongeren te maken en die óók op papier te zetten. Een on
geschreven regel mag je niet zomaar toepassen op alle jongeren op
een groep. En maatwerkafspraken met een jongere mogen niet opeens
weer worden ingetrokken.
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4.5 Gesloten jeugdhulp

•	De (onjuiste) inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen op de groepen

In de gesloten jeugdhulp wordt met enige regelmaat in strijd met de rechts
positie van de jongeren gehandeld. Hun rechtspositie is zorgvuldig vastgelegd
in de Jeugdwet, maar in de praktijk is dit lang niet altijd terug te zien.
In 2018 hebben vertrouwenspersonen 44 keer een opvallendheid geregi
streerd, 19 keer een actief signaal hierover afgegeven aan de instelling, en
2 keer het protocol kindermishandeling door professionals ingezet. Daarbij
gaat het over de schending van de rechtspositie van de jongeren.

•	Als er een onveilige situatie gesignaleerd wordt, gaat dit bijvoorbeeld over
verregaand fysiek ingrijpen door de groepsleiding. Dat brengt ook voor de
andere jongeren een groot gevoel van onveiligheid met zich mee.

blijft een aandachtspunt. Deze maatregelen mogen bijvoorbeeld niet in zijn
algemeenheid worden toegepast. Daarover moeten per individu afspraken
over zijn gemaakt en vastgelegd in het behandelplan van de betreffende
jongere. In de praktijk gebeurt dit soms toch.
•	Regelmatig horen vertrouwenspersonen klachten over het feit dat er voor
jongeren geen onderwijs is dat past bij hun niveau.
•	Soms geven vertrouwenspersonen ook praktische signalen over mogelijke
verbetering van het leefklimaat voor jongeren.

VOORBEELD.
Er hangen geen klokken op de kamers, jongeren mogen geen wekker et cetera.
Jongeren hebben soms weinig tijdsbesef en dan is het lastig als ze een bepaalde tijd
op hun kamer moeten verblijven. Dat kan voor hen eindeloos lijken. Op advies van
de vertrouwenspersoon zijn klokken aangeschaft.

VOORBEELD.
Tijdens een klachtgesprek waarin een jongere aangeeft dat er onterecht fysiek is in
gegrepen, zegt de behandelcoördinator dat de groepsleiding jongeren uit hun bed mag
halen middels fysiek ingrijpen. De vertrouwenspersoon geeft aan dat dit onjuist is, dat
fysiek ingrijpen een vrijheidsbeperkende maatregel is die alleen mag worden toegepast
als de veiligheid in het geding is. Daarop reageerde de behandelcoördinator dat de
Jeugdwet ‘op zich’ wel leidend is, maar dat de praktijk soms anders is.

VOORBEELD.
Bij een tussentijdse evaluatie geeft de vertrouwenspersoon aan dat de term
“bevriezing” nog steeds incidenteel wordt toegepast. Jongeren moeten dan aan een
tafel of op een losse stoel zitten, en mogen niet bewegen, niet meedoen op de
groep. De instelling geeft aan dat zij dit intern gaat oppakken.
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GESLOTEN JEUGDHULP

uit de praktijk

Klachten over urinecontrole onder visueel toezicht
De 17-jarige Bas verblijft sinds een half jaar in een gesloten jeugdhulpinstelling.
Binnenkort mag hij naar huis. In een laatste persoonlijke gesprek met de
vertrouwenspersoon – die zijn groep wekelijks bezoekt – vertelt Bas over
een recente urinecontrole. Deze vond plaats onder visueel toezicht. Dit houdt
in dat de groepswerker meekeek terwijl hij de urinecontrole uitvoerde,
waardoor hij het geslachtdeel van Bas kon zien. Dit vond Bas heel vervelend.
Hij voelde zich gekleineerd en vond het ingewikkeld en ongemakkelijk dat
de groepswerker na de urinecontrole weer op de groep stond.
In Bas’ individuele behandelplan staat een urinecontrole als controlerende
maatregel opgenomen. Dat heeft hij dus vaker meegemaakt. Maar waarom
dit keer onder visueel toezicht? ‘Om vervalsing te voorkomen’, was de uitleg
van de groepswerker. Ook zei de groepswerker dat de gedragswetenschapper
hiervoor toestemming had verleend.
Bas vindt de gang van zaken onterecht en onbegrijpelijk. Bij eerdere urine
controles heeft hij altijd zijn medewerking verleend en er zijn nooit eerder
vermoedens van vervalsing geweest. Ook noemt Bas dat de urinecontrole
niet nodig was voor het behalen van zijn doelen, temeer omdat hij kort erna
de instelling zou gaan verlaten. Hij vraagt de vertrouwenspersoon wat zijn
rechten zijn, die belooft dit uit te zoeken.
In een volgend telefoongesprek vertelt de vertrouwenspersoon aan Bas dat
de Jeugdwet geen kaders geeft voor de wijze waarop een urinecontrole
moet worden uitgevoerd binnen de gesloten jeugdhulp. Volgens de wet
dient de instelling wel een vaste werkwijze te hebben over de manier
waarop een urinecontrole wordt afgenomen. Echter, de werkwijze van de
betreffende instelling kent een tegenstrijdigheid. Ook is er geen fasering
opgenomen over hoe ingrijpend de methode van controle mag zijn.

Bas wil dat zijn klachten direct worden behandeld en getoetst door de
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon helpt Bas met het opstellen van
de brief waarin hij zijn klachten over de inzet en uitvoering van deze
controlerende maatregel beschrijft. De instelling heeft volgens Bas onterecht
en zonder goede reden een urinecontrole onder visueel toezicht uitgevoerd.
De externe klachtencommissie behandelt de klachtbrief. Na het horen van
de partijen doet zij uitspraak. Volgens de commissie heeft de instelling het
protocol ‘Onderzoek aanwezigheid drugs’ deels niet gevolgd. Er is namelijk
verzuimd om de leidinggevende en de gedragswetenschapper vooraf te in
formeren en consulteren dat de urinecontrole onder visueel toezicht plaats
ging vinden. Daarnaast heeft de instelling niet kunnen onderbouwen dat
Bas bij eerdere urinecontroles gefraudeerd zou hebben. Tot slot heeft de
instelling nagelaten om minder ingrijpende manieren in te zetten om verval
sing te voorkomen, zoals vooraf controleren van het toilet, fouilleren of een
deur open laten staan van het toilet.
Alle klachten van Bas worden gegrond verklaard. De klachtencommissie
adviseert om een aantal punten uit de uitspraak mee te nemen in het
protocol rondom alcohol en drugs. Zoals gebruikelijk reageert de gesloten
instelling vervolgens per brief op de uitspraak. Daarin staat dat het protocol
inmiddels is aangepast en dat de adviezen van de externe klachtencommissie
daarin zijn meegenomen. Ook zijn de medewerkers geïnformeerd over de
aanpassingen en over de juiste handelwijze.
Een positief stemmende uitspraak en reactie daarop van de instelling, die
zowel voor Bas belangrijk is als voor de jongeren die nog in deze gesloten
instelling verblijven.
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4.6 Veilig Thuis

•	Veel opvallendheden bij Veilig Thuis-organisaties gaan over de cliëntpositie
en de rechten van de cliënt. In veel gevallen is de klachtregeling slecht te
vinden op de website van Veilig Thuis, en het beleid rond klachten is niet
helder. Vaak is het klachtenbeleid ook voor medewerkers van Veilig Thuis
onduidelijk.

•

E r is het afgelopen jaar wederom een groei geweest in het aantal klachten
over Veilig Thuis. Het gaat daarbij vooral om gebrekkige uitleg over de
werkwijze en over (on)zorgvuldigheid van onderzoek. De case in het onder
staande kader is een voorbeeld van dat laatste.

VEILIG THUIS

uit de praktijk

Onterecht belastende informatie in Veilig Thuis-rapportage

Mevrouw Claesen is moeder van drie kinderen. Naar aanleiding van een
anonieme melding over ruzie bij mevrouw thuis, start Veilig Thuis een on
derzoek. Na een paar weken ontvangt mevrouw Claesen het onderzoeks
rapport. Tot haar verbazing staat daarin dat zij een persoonlijkheidsstoornis
heeft. Mevrouw belt met haar huisarts, die de bron van deze informatie
blijkt te zijn. Die beaamt dat hij telefonisch met Veilig Thuis heeft gesproken
en heeft doorgegeven dat in het huisartsendossier van mevrouw staat dat
er een persoonlijkheidsstoornis wordt vermoed. Echter, dit vermoeden is
ruim elf jaar geleden door een voormalig huisarts geuit. Ook is dit vermoeden
nooit onderzocht.
Verontwaardigd neemt mevrouw Claesen contact op met het AKJ. Dit kan
toch zomaar niet? Ze wil weten wat haar rechten zijn en wil een klacht in
dienen bij Veilig Thuis. Een vertrouwenspersoon pakt de zaak op. Zij schrijft
in overleg met moeder een klachtbrief en ondersteunt haar tijdens het
klachtgesprek met de betrokken Veilig Thuis-medewerker en diens leiding
gevende. De medewerker erkent tijdens het gesprek dat de informatie over
de persoonlijkheidsstoornis dateert uit 2007. En ook dat de huidige huisarts
van moeder niet achter deze informatie staat.

Veilig Thuis besluit de belastende en onterechte informatie over de vermeen
de persoonlijkheidsstoornis uit het onderzoeksrapport te verwijderen. Ook
erkent de organisatie dat de medewerkers voorzichtiger om moet gaan met
het laten accorderen van gevoelige informatie van derden via de telefoon.
Benoemd wordt dat het transparanter is om dit schriftelijk te doen. Mevrouw
Claesen en de betrokken hulpverlenende instantie krijgen een gerectificeerd
onderzoeksrapport.
Mevrouw Claesen is tevreden over dit resultaat. Onjuiste informatie in een
(jeugdhulp)dossier of onderzoeksrapport is heel vervelend en heeft onnodig
negatieve gevolgen voor de betrokkenen. Vertrouwenspersonen wijzen
kinderen en ouders dan ook altijd op hun recht op inzage en recht op correctie
van dossiers en rapportages. Ook wijzen zij hen op het feit dat instanties
duidelijk bronnen moeten vermelden bij informatie en dat deze informatie
moet zijn geaccordeerd.
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5. Feedback cliënten en klanten
5.1 Cliënttevredenheid

Als tip gaven diverse jongeren aan dat de vertrouwenspersoon vaker langs
zou moeten komen.

Uiteraard vinden we het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn over het
vertrouwenswerk. En willen we leren van zaken die in hun ogen wellicht beter
hadden gekund of gemoeten. Daarom vragen we feedback aan zowel jonge
ren die onze vertrouwenspersonen regelmatig bezoeken in open en gesloten
instellingen, als aan volwassen cliënten na afloop van een ondersteuningstraject. Beide cliëntgroepen krijgen vragenlijsten die zij anoniem invullen.

Feedback van jongeren

•
•
•

“Ze is heel neutraal en positief, en helpt als het nodig is.”
“Keep on going. Je doet het super!!!!”
“
 Ze doet het heel goed en ze komt altijd vrolijk binnen en dat geeft
een positieve invloed op ons.”

Resultaten jongeren
Ruim 90% van de bezochte jongeren op groepen weet goed waarvoor zij bij
de vertrouwenspersoon terecht kan. Dat betekent ook dat een krappe 10%
dit niet weet. Er is dus werk aan de winkel voor de vertrouwenspersoon.
Zo’n 30% van de bezochte jongeren heeft de vertrouwenspersoon weleens
gevraagd om informatie, om hulp, of om naar hen te luisteren. Daar zijn ze
bijna allemaal erg tevreden over. Zo’n 90% zegt dat ze vriendelijk te woord
werd gestaan door de vertrouwenspersoon, dat ze volledig hun verhaal
konden doen en dat de gemaakte afspraken werden nagekomen. Bijna 93%
van de jongeren vond dat de vertrouwenspersoon vertrouwelijk omging met
hun informatie. Een hoog cijfer, maar toch opvallend dat 7,5% vond dat die
vertrouwelijkheid er onvoldoende of niet was. Dat vertrouwen opbouwen
lastig is, verwoordt een van de jongeren als volgt:
”Ik ga niks zeggen. ivm verleden vertrouw ik alleen me ouders en vriendin.”
De vraag “Hoe ben je geholpen door de vertrouwenspersoon?”, beantwoordde
72% met goed, 21% met voldoende, 4,5% met onvoldoende en 1,5% met
slecht. Als cijfer geven jongeren de vertrouwenspersoon gemiddeld een 8.

Resultaten volwassenen
Bij aanvang van een ondersteuningstraject beginnen vertrouwenspersonen
altijd met uitleg over de werkwijze van het AKJ en wat de cliënt wel en niet
van ons kan verwachten. Het merendeel van de cliënten (82%) vond deze
uitleg goed, 16% vond de uitleg voldoende. Om verkeerde verwachtingen
te voorkomen, blijft dit een aandachtspunt bij de intakegesprekken.
De bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon was volgens 75% goed
en volgens 23 procent voldoende. Op de vraag “Kon u uw verhaal kwijt
bij de vertrouwenspersoon?”, antwoordde 84% “Ja volledig”, en 16 procent
“Ja voldoende”.
Ook over de gemaakte afspraken waren de respondenten heel tevreden.
80% vond deze afspraken heel duidelijk, 16% vond ze voldoende duidelijk.
De gemaakte afspraken werden goed nagekomen door de vertrouwens
persoon, vond 89%. Ruim 9% vond dat voldoende.
Op de vraag “Hoe beoordeelt u de (juridische) kennis van de vertrouwens
persoon om u te kunnen ondersteunen?”, scoorde 70% goed en 25% vol
doende. Een enkeling vond de kennis onvoldoende of slecht.
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Van de volwassen cliënten vindt 82% dat ze goed zijn geholpen door de
vertrouwenspersoon. Van de overige 18% vindt 14% de hulp voldoende en
4% onvoldoende. Het eindoordeel van volwassen cliënten over de vertrou
wenspersoon is zeer positief: gemiddeld beoordelen zij de vertrouwens
persoon met een 8,9.
Feedback van volwassenen

•
•
•

“Voelde me gehoord! En dat is erg fijn.”
“Vertrouwenspersoon was betrokken en had ook een luisterend oor […].
Haar geduld met mij en haar betrokkenheid zijn top geweest.”
“Hij heeft gedaan wat hij kon. En snel geregeld dat hij mee naar gesprek ging.”

De cliëntenfeedback levert leer- en verbeterpunten op voor de uitvoering van
het vertrouwenswerk. Het belangrijkste punt dat in 2018 is genoemd, betrof
verwachtingen van de cliënt over het vertrouwenswerk.
Sommige cliënten willen dat het AKJ meer zou overpakken, bijvoorbeeld door
klachtbrieven voor hen te schrijven. De vertrouwenspersonen maken afspra
ken met de cliënt wie wat doet. Soms is het handiger dat de cliënt zelf een
opzet maakt op basis waarvan de vertrouwenspersoon verder aan de slag
gaat. Ook hierbij is het weer belangrijk om aan het begin van de ondersteu
ning heldere afspraken te maken.

Jeugdigen waarderen de inzet van de vertrouwenspersoon met een 8.
Volwassenen zijn met een 8,9 zeer tevreden over het vertrouwenswerk.

5.2 Klachten individuele cliënten
Het AKJ heeft een gedragscode. Deze code vormt de leidraad voor de wijze
waarop onze vertrouwenspersonen hun werk uitvoeren, maar ook hoe we
als collega’s met elkaar omgaan. Iedere cliënt die ontevreden is over de
dienstverlening van het AKJ kan contact opnemen met een teammanager,
of een klacht indienen bij de externe onafhankelijke klachtencommissie.
In 2018 hebben 30 cliënten hun onvrede over het werk van de vertrouwens
personen besproken met een teammanager. Deze cliënten hebben in totaal
34 klachten kenbaar gemaakt. In onderstaand overzicht staan de onderwer
pen en het aantal klachten daarover benoemd.
Onderwerp van de klacht
		

Aantal klachten

Bejegening (niet serieus genomen)

7

Onterecht afsluiten ondersteuningstraject

4

Bereikbaarheid/beschikbaarheid/onvoldoende voortgang

6

Te weinig ondersteuning ervaren
Onvoldoende onafhankelijk van de jeugdhulp
Vertrouwelijkheid doorbroken zonder toestemming
Totaal

14
2
1
34

In alle gevallen heeft een teammanager contact gezocht met de cliënt met
als doel te onderzoeken wat er precies aan de hand was, en hoe de klacht
kon worden verholpen. Dat lukte vaak, maar niet altijd. Soms werd een
andere vertrouwenspersoon gevraagd om de ondersteuning over te nemen.
Van de 30 cliënten waren er 21 tevreden met de oplossing die werd aange
reikt. Negen cliënten bleven ontevreden, en werden gewezen op de mogelijk
heid om hun onvrede voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommis
sie van het AKJ. Twee cliënten hebben hier gebruik van gemaakt.
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Dit heeft geleid tot één hoorzitting en één klacht die uiteindelijk niet tot een
zitting heeft geleid. De drie deelklachten die zijn behandeld tijdens de hoor
zitting, zijn gegrond verklaard. In beide zaken was de kern van de klacht dat
het AKJ niet alles had gedaan wat het AKJ volgens de cliënt had moeten doen.
Het AKJ wil leren van de klachten van cliënten. Zo is duidelijk dat vertrouwens
personen bij aanvang van een traject helder maken wat het AKJ wel en vooral
ook niet kan doen. De verwachtingen van cliënten zijn vaak onbegrensd, en
de mogelijkheden van het vertrouwenswerk zijn wel begrensd. Als de ver
trouwenspersonen aangeven wat wij kunnen doen, en wat buiten onze taak
valt, kunnen teleurstellingen voorkomen worden. Op de website van het AKJ
is een duidelijker formulering van het werk van de vertrouwenspersonen
opgenomen.

5.3 Expeditie Klant
In 2018 heeft het AKJ voor de tweede keer kwalitatief onderzoek gedaan
onder instanties waar het vertrouwenswerk wordt uitgevoerd. Tijdens de
zogenaamde ‘Expeditie Klant’ gaan vertrouwenspersonen in gesprek met
managers en medewerkers van deze instanties om te bespreken hoe we
de samenwerking het beste vorm kunnen geven met als doel om cliënten
beter te kunnen ondersteunen.
In 2018 is de Expeditie Klant uitgevoerd bij een aantal nieuwe LVB-instel
lingen, waarmee het AKJ vanaf 2015 samenwerkt, en bij de toegangsteams
tot de jeugdhulp van de gemeente. De Expeditie heeft drie verbeterpunten
opgeleverd waar het AKJ in 2019 aan werkt:

Ook is de communicatie over het (soms tijdelijk) afsluiten van een onder
steuningstraject een bron van verwarring en onvrede gebleken; waar eerst
gesproken werd over ‘afsluiten van het dossier’, leggen we nu beter uit dat
een ondersteuningstraject wordt afgesloten, en dat een cliënt zich zo nodig
opnieuw kan melden met een vraag of klacht.

•

In 2018 is het klachtenreglement van de externe klachtencommissie AKJ
herzien. In dit reglement is onder andere beschreven wat de samenstelling
en bevoegdheden zijn van de commissie en wat de werkwijze is als mensen
een klacht willen indienen over een medewerker van het AKJ bij de klachten
commissie.

•

•

IMAGO AKJ. Bij een aantal instellingen is er vooraf terughoudendheid of
angst over de ‘bemoeienis’ van het AKJ en wordt pas achteraf de meer
waarde gezien. De eerste indruk van het AKJ en hoe wij te werk gaan
bij het ondersteunen van cliënten is daarmee voor verbetering vatbaar.
Hier kan door het goed vormgeven van instantiebeheer aan worden
bijgedragen.
 EKENDHEID VERTROUWENSWERK. Het AKJ, het vertrouwenswerk en
B
daarmee de toegevoegde waarde van ons werk voor cliënten is ook nog
altijd niet overal bekend (vooral bij de toegang). Ook hier kan op ingezet
worden in het kader van instantiebeheer en daarnaast via profilering op
thema’s.
L VB-EXPERTISE. Er is nog een verbeterslag mogelijk in het omgaan met en
aansluiten bij de doelgroep licht verstandelijk beperkten. Het vergt andere
vaardigheden en manieren om in contact te komen met LVB-cliënten.
Via het interne opleidingsprogramma zal aandacht besteed worden aan
dit thema. Daarnaast wordt gekeken naar een goede match tussen ver
trouwenspersoon en instantie.
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6. Bijdragen aan het jeugdhulpdomein
In 2018 heeft het AKJ ook indirect bijdragen geleverd aan het jeugdhulp
domein. Zo heeft het AKJ haar kennis gedeeld met samenwerkingspartners in
commissies en onderzoeken naar de jeugdhulp. Daarnaast heeft het AKJ input
en adviezen gegeven voor wetsvoorstellen. Het belang van cliënten in de
jeugdhulp en hun rechtspositie staan centraal in onze bijdragen. Tot slot staan
in dit hoofdstuk voorbeelden van activiteiten waarmee we de zichtbaarheid
van het vertrouwenswerk hebben vergroot.

6.1	Project kinderrechten als kompas
Naar aanleiding van de uitzending van de spraakmakende documentaire
‘Alicia’ in november 2017 heeft het AKJ deelgenomen aan een denktank over
de jeugdhulpketen. Doel was om samen met medewerkers uit het veld te
bedenken hoe deze keten beter georganiseerd kan worden. Door deze denk
tank werd het project Kinderrechten als kompas, onder leiding van de
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, in het leven geroepen.
Samen met onder andere Defence for Children, Het vergeten kind, Hogeschool
Leiden, Veilig Thuis, een wijkteam en de Raad voor de Kinderbescherming
neemt het AKJ deel aan dit project. Beoogd resultaat is een handreiking die
gebruikt kan worden voor de toepassing van Artikel 3 van het Kinderrechten
verdrag: het belang van het kind. Met deze handreiking wordt beoogd dat
besluiten worden genomen die meer in lijn liggen met het kinderrechten
verdrag en dat kinderrechten een standaard onderdeel worden van werk
processen. Dit hulpmiddel bij het maken van belangenafwegingen die betrek
king hebben op kinderen wordt in 2019 opgeleverd.

6.2 Evaluatie Jeugdwet
De vaste commissie VWS van de Tweede Kamer heeft op 23 april 2018 de
eerste evaluatie van de Jeugdwet besproken tijdens een (openbaar) ronde
tafelgesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek heeft de commissie een aantal
partijen – waaronder het AKJ – verzocht om een position paper in te sturen
over de vragen die aan de orde zouden komen. Het AKJ heeft deze mogelijk
heid aangegrepen om een aantal punten extra onder de aandacht te brengen
van de Tweede Kamer.
In onze position paper hebben we een aantal van die punten onderschreven
vanuit ons specifieke ‘vertrouwenswerkoogpunt’ en vanuit de signalen die
wij daarover ontvangen van cliënten. We beschrijven bijvoorbeeld drang en
vrijheidsbeneming zonder rechterlijke machtiging, en het tekort aan waar
borgen betreft vrijheidsbeperkingen voor jeugdigen in gesloten instanties.
Daarnaast hebben we twee punten ingebracht die niet – of in mindere
mate – in de evaluatie naar voren komen. Ten eerste onze zorgen rondom
de toename van gezinshuizen/kleine zelfstandige zorgaanbieders waarbij
de borging van het vertrouwenswerk onvoldoende is. Ten tweede onze
zorgen over de beperkte invulling die in de praktijk wordt gegeven aan
het thema waarheidsvinding voor gecertificeerde instellingen en de Raad
voor de Kinderbescherming, terwijl dit een wettelijk vastgelegde plicht is
(Art. 3.3 Jeugdwet).
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6.3	Wetsvoorstel centralisering van o.a.
vertrouwenswerk

6.4	Bijdragen aan onderzoeken van
samenwerkingspartners

Het AKJ heeft zich in 2018 actief ingezet voor een goede borging van het
vertrouwenswerk voor alle kwetsbare kinderen in het wetsvoorstel om de
tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen
(Kindertelefoon en Sensoor) en vertrouwenswerk jeugd te centraliseren. Het
wetsvoorstel voorziet in het aanpassen van de Participatiewet, de Wmo 2015
en de Jeugdwet, teneinde de verantwoordelijkheid voor deze drie voorzienin
gen van de gemeenten naar het Rijk brengen. Het gaat dus om het wettelijk
vastleggen van de huidige situatie waarbij het vertrouwenswerk door het
ministerie van VWS gefinancierd wordt.

•

Daarnaast wordt met het wetsvoorstel een wettelijke basis gecreëerd voor de
vertrouwenspersoon om persoonsgegevens van cliënten en jeugdhulpmede
werkers te verwerken. Het AKJ heeft haar zorgen geuit richting het ministerie
en Kamerleden over de wijziging van de definitie van vertrouwenspersoon en
het verdwijnen van de voorwaarde dat een vertrouwenspersoon niet meer in
dienst hoeft te zijn van een onafhankelijke rechtspersoon. In het eerste
kwartaal van 2019 wordt dit wetsvoorstel besproken in de Tweede Kamer.

 nderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in
O
zorginstellingen voor kinderen (Defence for Children). In dit onderzoek
heeft het AKJ cijfers aangeleverd over klachten en signalen over de inzet
van maatregelen. Ook is een vertrouwenspersoon geïnterviewd. Het
onderzoeksrapport wordt in 2019 gepubliceerd.
•	Follow-up van de analyse van de problematiek rondom het zak- en
kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een
ondertoezichtstelling in een instelling verblijven (Kinderombudsman).
Het AKJ heeft hiervoor cijfers geleverd.
• (Deel)onderzoek naar geweld in gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen
in de periode 1945 – heden (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit
en Rechtshandhaving). Dit onderzoek maakt deel uit van Commissie
De Winter, Geweld in de Jeugdzorg. Het AKJ heeft cijfers over klachten
over de gesloten jeugdhulp geleverd.
• Rapport ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbescher
mingsketen (GI, VT, Raad van de Kinderbescherming). Respect voor kind,
ouder en professional’.
	Het AKJ heeft een aantal gesprekken gevoerd met de schrijvers van het
actieplan, input geleverd voor en gereageerd op het conceptrapport. Het
AKJ participeert in een aantal actielijnen. Dit krijgt een vervolg in 2019.
• Project ‘jeugdhulp doen we samen’ (LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in),
Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland). Deze
organisaties hebben eerder samengewerkt in het project ‘Monitor transitie
jeugd’. Net als bij de Monitor neemt het AKJ wederom deel in de klank
bordgroep.
•	Kwaliteitskader gezinshuizen. Het AKJ heeft in een aantal rondes input
geleverd voor dit kwaliteitskader dat in 2019 beschikbaar komt.
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6.5 Zichtbaarheid vertrouwenswerk

AKJ op Instagram

Het AKJ nam in 2018 deel aan bijeenkomsten voor jeugdhulpprofessionals,
met als doel het onder de aandacht brengen van het vertrouwenswerk en
de rechten van jongeren in de jeugdhulp. Een aantal voorbeelden:

Het AKJ is actief op social media. Het aantal volgers op Facebook, LinkedIn
en Twitter groeit gestaag. Echter, jongeren zijn steeds minder te vinden op
deze kanalen. Het AKJ is dan ook op zoek gegaan naar andere kanalen om
in contact te komen met jongeren die te maken krijgen met jeugdhulp.

•

In april was AKJ’s team Zuid-Holland vertegenwoordigd op de ‘Focusdag’;
een inspiratie- en scholingsdag voor professionals in welzijn, zorg en jeugd
hulp in de regio Rotterdam.
• In september was een aantal vertrouwenspersonen aanwezig met een
AKJ-informatiestand op de Dag voor de Jeugdprofessional in Utrecht.
•	In november was het AKJ met een informatiestand aanwezig op de jaar
lijkse Voor de Jeugd Dag in Amsterdam.
• In december deden vertrouwenspersonen mee aan de voorstelling
‘Ik word 18’ van ExpEx (zie kader).

Halverwege 2018 zijn we gestart op Instagram – een populair medium
onder jongeren. Het AKJ wil daarmee vooral jongeren tussen de 12 en 18
jaar bereiken. De focus ligt op vragen die zij hebben over rechten en regels.
AKJ’s ‘Ken-je-rechten’-boekjes en bijbehorend stellingenspel zijn daar heel
bruikbaar voor.

Voorstelling ‘Ik word 18’ van ExpEx
Twee vertrouwenspersonen namen op 11 december 2018 deel aan de
voorstelling ‘Ik word 18’ van ExpEx. Deze werd vertoond tijdens de einde
jaarsbijeenkomst van het ministerie van VWS. De jongeren van ExpEx –
allemaal ‘ervaringsdeskundigen’ uit de jeugdhulp – verbeeldden wat het
voor hen betekent om meerderjarig te zijn, hoe het voelt als je geen
jeugdhulp meer krijgt – terwijl je gewend was daar de afgelopen jaren
op terug te kunnen vallen – en bovendien: wat heb je in deze fase nodig?
Naast hun eigen rol speelden onze vertrouwenspersoon de rol van
gezinsvoogd of raadsonderzoeker. Ook deelden zij eigen ervaringen met
de overgang naar volwassenheid. Het was de derde ExpEx-voorstelling
waar vertrouwenspersonen aan meededen. Bijzonder om zo samen met
jongeren hun dilemma’s in de jeugdhulp te mogen vertolken!
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AKJ op tv
In één aflevering van de zesdelige docuserie ‘Beau Five Days Inside’
verbleef Beau van Erven Dorens in jeugdhulpinstelling ’t Anker in
Harreveld, welbekend bij de collega’s van AKJ Overijssel die wekelijks
diverse groepen bezoeken in deze gesloten instelling.

Een tweet met een voorbeeld uit de praktijk van de vertrouwenspersoon.

Tijdens de opnames heeft Beau ook een gesprek met Erwin, die zijn rol
van vertrouwenspersoon toelicht en het belang daarvan voor jongeren
in gesloten jeugdhulpinstellingen.

Momentopname van de aflevering ‘Beau Five Days Inside Harreveld’ die
op 27 maart 2018 werd uitgezonden. V.l.n.r.: Beau van Erven Dorens, een
van de jongeren die op Harreveld verblijft en vertrouwenspersoon Erwin.

Een bericht op Facebook
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7. Ontwikkelingen in de organisatie
Kwaliteitssysteem en certificering

Deskundigheidsbevordering

Het AKJ beschikt over veel en breed inzetbare expertise over de rechten
van cliënten in de jeugdhulp. De werkwijze van de vertrouwenspersonen
is geborgd via een kwaliteitssysteem en het AKJ is sinds 2010 ISO 9001
gecertificeerd (CIIO Maatstaf).

In 2018 is voor vertrouwenspersonen een tiental trainingen georganiseerd
in het kader van deskundigheidsbevordering. Deze trainingen worden zoveel
mogelijk gegeven door ervaren interne collega’s en zijn specifiek toegespitst
op het vertrouwenswerk. De nieuw gestarte collega’s volgen een basistraining
in het kader van hun inwerkprogramma, dat alle onderdelen van het vertrou
wenswerk aan bod laat komen: rol en positie vertrouwenspersoon, primair
proces en tools, groepsbezoeken, klachtondersteuning en klachtbrieven en
signalering.

In 2018 is het AKJ getoetst door het CIIO aan de hand van de nieuwe CIIO
Maatstaf 2016/ISO 9001:2015 norm voor professionele dienstverleners.
Deze toets leverde een positief resultaat op: het kwaliteitscertificaat is
behaald voor de komende drie jaar.

AKJ ‘AVG-proof’
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor het AKJ betekende dit dat alle afspraken rondom verwerking van per
soonsgegevens tegen het licht zijn gehouden. Zo is een privacyverklaring
opgesteld, een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, is het privacy
beleid voor cliënten aangescherpt, zijn alle primaire processen nagelopen op
gegevensbescherming en is de registratie van cliëntgegevens kritisch tegen
het licht gehouden.
Het AKJ is overgegaan naar een nieuwe ICT-omgeving. Een noodzakelijke
voorwaarde om te kunnen blijven voldoen aan alle informatiebeveiligings
eisen en te zorgen voor een stabiele, betrouwbare ICT-netwerkomgeving
waarin de vertrouwenspersonen hun werk kunnen uitvoeren.

Naast dit trainingsaanbod is structureel aandacht voor werkbegeleiding, inter
visie en casuïstiekbespreking. Kennis en expertise wordt gedeeld in zogenaam
de expertisecirkels, waarin alle AKJ-teams vertegenwoordigd zijn. Voorbeelden
hiervan zijn een juridische expertisecirkel en de expertisecirkel gesloten jeugd
hulp.
In 2018 zijn alle vertrouwenspersonen gaan werken volgens nieuwe proces
beschrijvingen in het kader van het optimaliseren van vakmanschap en profes
sionaliteit. De nieuwe procesbeschrijvingen geven duidelijke kaders voor het
vertrouwenswerk, heldere instructies waar nodig en ruimte voor vakmanschap.
Ook de herziening in het kader van AVG is hierin meegenomen.

Daarnaast is gestart met een project om een nieuw cliëntregistratiesysteem
per 1 januari 2019 in te voeren. Ook dit is noodzakelijk in het kader van een
goede gegevensbescherming, het beter faciliteren van de uitvoering van het
vertrouwenswerk en het kunnen genereren van managementinformatie.
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BIJLAGE 1

Klachtcategorieën
In onderstaande definities komt regelmatig het woord ‘medewerker(s)’ terug.
Dit kunnen medewerkers zijn van jeugd-, buurt-, of wijkteams, van CJG’s,
van jeugdhulpinstellingen, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en van
Veilig Thuis-organisaties.

•

B EJEGENING: 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’.
•	BEREIKBAARHEID | BESCHIKBAARHEID | AFSPRAKEN: alle klachten over
de bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers voor de cliënt.
Hieronder valt bijvoorbeeld het niet reageren op e-mail of voicemails, het
niet nakomen van afspraken en beloftes, de aanwezigheid van wachtlijsten
en het niet beschikbaar zijn van geïndiceerde hulp.
• BESLISSINGEN: alle klachten over onzorgvuldigheid bij het (niet) nemen
van beslissingen, bijvoorbeeld onvoldoende motivatie of onderbouwing.
Daarnaast vallen hieronder klachten over onvoldoende betrokkenheid
van de cliënt bij het tot stand komen van beslissingen, niet-proportionele
beslissingen (bijvoorbeeld bij sancties tegen jongeren) en het niet of te
laat afgeven van een verleningsbesluit.
• D OSSIER: alle klachten met betrekking tot het dossier, zoals het ontbreken
van stukken en onduidelijkheid of onenigheid over welke stukken wel of
niet tot het dossier behoren. Tevens vallen hieronder klachten over het niet
volgen van procedures en regels rondom inzage of afgifte van (onderdelen
van) het dossier.
•	GEBREKKIGE INFORMATIE: alle klachten over gebrekkige informatie over
bijvoorbeeld de werkwijze van de instantie, onvoldoende uitleg over de
te volgen hulpverlening, onvoldoende informatie aan de ouder over het
welzijn van het kind of onvoldoende informatie over de rechten van de
cliënt.

•	GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: alle klachten over grensoverschrijdend

gedrag van medewerkers binnen de jeugdhulp richting cliënten. Het kan
gaan om grensoverschrijdend gedrag op psychisch, verbaal, fysiek of
seksueel gebied.
• K LACHTENPROCEDURE: alle klachten over de manier waarop met klachten
is omgegaan, bijvoorbeeld het afhouden van klachten, of het niet houden
aan vastgestelde klachtprocedures.
• M AATREGELEN EN SANCTIES GESLOTEN JEUGDHULP: alle klachten over de
onjuiste toepassing van beperkende en controlerende maatregelen en
andere sancties binnen de gesloten jeugdhulp.
•	ONDERZOEK: alle klachten gerelateerd aan onderzoek en de zorgvuldigheid
hiervan. Denk hierbij ook aan (onvoldoende) gelegenheid voor inbreng
van een cliënt bij het onderzoek en overschrijding van afgesproken of
wettelijke termijnen.
• PRIVACY: alle klachten gerelateerd aan privacy en omgang met persoons
gegevens richting derden.
• R APPORTAGE: alle klachten over rapportages over de cliënt. Niet alleen de
zorgvuldigheid/ kwaliteit van de rapportage (bijvoorbeeld bronvermelding,
door elkaar lopen van feiten en interpretaties), maar ook de inbreng van
de cliënt en de termijnen van rapportage komen hierbij naar voren.
•	SAMENWERKING TUSSEN INSTANTIES: alle klachten over (gebrek aan) samen
werking tussen instellingen, toegang jeugdhulp en andere aan de jeugd
hulp gerelateerde instanties.
• U ITVOERING JEUGDHULP: alle klachten over de uitvoering van de hulpver
lening, bijvoorbeeld over de veiligheid of het welzijn van de cliënt, de
toepassing van huisregels of materiële en financiële verblijfszaken binnen
een instelling.
• ANDERE KLACHTEN: alle klachten die niet in één van bovenstaande
categorieën passen.
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AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Hetty Peeters
www.hettypeeters.nl

Heb jij vragen of klachten over jeugdhulp?
• Bel naar 088 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat op www.akj.nl
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