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Een roerig jaar 
De komst van de Jeugdwet in 2015 bracht grote ver-
anderingen. Zowel voor kinderen, jongeren, (pleeg)
ouders en verzorgers die jeugdhulp ontvangen als 
voor alle organisaties die een rol spelen in de jeugd-
hulp. Snel en goed contact met de vertrouwensper-
soon werd nog belangrijker. Daarom zorgden we 
voor een landelijk telefoonnummer en contact- 
mogelijkheden via chat, whatsapp, e-mail en inter-
net. Voor elke gemeente is er inmiddels een vaste 
AKJ-contactpersoon die informatie kan geven over 
het vertrouwenswerk en gemeenten kan ondersteu-
nen bij de inzet van vertrouwenspersonen.

Het vertrouwenswerk
We hebben vertrouwenspersonen in de jeugdhulp 
aan de naam AKJ toegevoegd. Daarmee zijn we nog 
duidelijker over wat we doen: vertrouwenswerk 
bieden dat altijd direct en zonder toegangseisen 
beschikbaar is – zo staat het in de wet. 

Onze vertrouwenspersonen zijn hoog opgeleide 
professionals die jongeren en/of hun (pleeg)ouders 
of verzorgers ondersteunen. Zij komen met vragen, 
klachten of problemen over bejegening, commu-
nicatie, procedures, besluiten, onveiligheid en hun 
rechtspositie binnen de jeugdhulp. Het is heel  
belangrijk dat zij snel en goed geholpen worden, 
want ze hebben de zorg vaak hard nodig. Jongeren 
wonen in veel gevallen niet meer thuis en zijn  
afhankelijk van de hulp die ze ontvangen. 

Het werk van onze vertrouwenspersonen begint altijd 
bij een vraag, klacht of probleem van een kind, jonge-
re, (pleeg)ouder of verzorger. Het doel is om te zorgen 
dat een vraagstuk helder wordt en wordt opgelost, 
zodat de hulpverlening ongehinderd door kan gaan. 
Als het even kan proberen we samen met de cliënt 
te voorkomen dat de zaak juridisch wordt. Daarnaast 
geven de vertrouwenspersonen voorlichting en signa-
leren ze zaken die niet goed gaan in de jeugdhulp.

Onze missie 
Wij willen dat kinderen en ouders 
met vertrouwen verder kunnen  

in de jeugdhulp.
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Hoe werken wij
Laagdrempelig en toegankelijk, zo werken wij.  
Onze vertrouwenspersonen beantwoorden de eerste  
vragen via telefoon, e-mail en chat. Als de zaak 
daarmee nog niet is opgelost, of er is verdere  
ondersteuning nodig, dan neemt een collega- 
vertrouwenspersoon in de regio waar de cliënt 
woont of verblijft de vraag in behandeling. Kinderen 
en jongeren krijgen altijd voorrang als ze contact 
met ons opnemen. We praten direct met hen als het 
kan of bellen hetzelfde dagdeel nog terug. 

Jongeren in instellingen zochten we actief op. Hoe 
vaak de vertrouwenspersonen 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 of 3 weken in open instel-
lingen, tot 3 keer per jaar als het bijvoorbeeld om 
een gezinshuis gaat. 

Vertrouwenspersonen zijn betrouwbaar en investe-
ren veel tijd in de opbouw van een relatie met een 
cliënt. De vertrouwenspersoon maakt altijd voor-
af duidelijk dat als de veiligheid van een cliënt of 
anderen gevaar loopt, hij of zij dat zal aanpakken 
volgens de Meldcode huiselijk geweld & kinder-

mishandeling. Als ze een vermoeden hebben van 
mishandeling wordt dat direct op bestuurlijk niveau 
besproken met de zorginstellingen.

Wie doen een beroep op ons?
Alle kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers 
die te maken hebben met jeugdhulp kunnen een 
beroep op ons doen. Dat betekent dat onze vertrou-
wenspersonen actief zijn voor cliënten in de jeugd- 
hulpinstellingen, gecertificeerde instellingen, de 
ambulante jeugdhulp, de ambulante jeugd-GGZ, 
de jeugd (L)VB-instellingen en bij de toegang tot 
de wijk- en jeugdteams, de Raad voor de Kinder-
bescherming en Veilig Thuis. We werken niet voor 
cliënten die zijn opgenomen in instellingen van de 
jeugd-GGZ. Dat onafhankelijke vertrouwenswerk 
doet de stichting PVP. Onze vertrouwenspersonen 
zijn onafhankelijk en niet in dienst bij gemeenten en 
de jeugdhulpinstellingen.
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Gemeenten en 
jeugdhulpinstellingen 

Vanuit het AKJ of Zorgbelang is er voor elke gemeen-
te een vaste contactpersoon. In het najaar van 2015 
heeft het AKJ een behoeftenonderzoek gedaan bij 
de gemeenten. Daaruit kwam naar voren dat de rol 
van de onafhankelijke vertrouwenspersoon nog niet 
bij alle gemeenten voldoende bekend was. Daarna 
hebben we aan alle gemeenten nadere uitleg  
gegeven over het werk van de vertrouwenspersoon 
en hen gevraagd om informatie over het AKJ op de 
website te zetten voor de inwoners. In 2016 beste-
den we hier ook extra aandacht aan. 

In verschillende gemeenten zijn in 2015 klachtge-
sprekken gevoerd tussen hulpverleners of ambtena-
ren die verantwoordelijk zijn voor de (toegang tot) 
jeugdhulp en (volwassen) cliënten die ondersteund 
werden door een vertrouwenspersoon. De vertrou-
wenspersonen voor jongeren zijn gekoppeld aan de 
instellingen waar kinderen/jongeren verblijven.  
Zo hebben ze een vast en vertrouwd gezicht. Een  
gevolg hiervan is dat het werk van onze vertrouwen-
personen vaak buiten de gemeente/regio plaats-
vindt die verantwoordelijk is voor de inkoop van de 
jeugdhulp voor die cliënt.

Kan vader co-ouder worden?
De ouders zitten met elkaar in een vechtscheiding. De man en vrouw 
zijn al twee jaar uit elkaar. De vader ziet zijn dochter nu om het 
weekend. Zou dat niet wat vaker kunnen? Als co-ouder liefst. Maar het 
overleg met zijn ex-vrouw verloopt lastig. De kinderrechter heeft mede 
daarom een ondertoezichtstelling uitgesproken. De vader wil dat zijn 
wens om zijn dochter vaker te zien gehonoreerd wordt. Hij voelt zich 
niet gehoord. Daarom heeft hij een brief geschreven aan de klachten-
commissie. Voor het gesprek wil hij graag ‘iemand die meekijkt en 
feedback geeft’. 

Er komt eerst een gesprek met de instelling en dat blijkt voldoende. 
De vertrouwenspersoon en de vader bereiden het gesprek samen goed 
voor. De vader is goed in staat om zijn klachten en vragen onder woor-
den te brengen. Deze keer is hij ook zijn emoties de baas.

De vader weet duidelijk te maken wat hem dwars zit. En hij luistert 
goed. De gezinsvoogd krijgt hierdoor begrip voor de situatie. De gezins-
voogd belooft om een aantal zaken en besluiten opnieuw te bekijken. 

Ook laat de gezinsvoogd weten dat hij de constructieve sfeer van het 
gesprek waardeert en blij is dat de vader de vertrouwenspersoon heeft 
meegenomen. De vader besluit om niet naar de klachtencommissie te 
stappen. Hij heeft weer vertrouwen in de samenwerking met de gezins-
voogd. Hij zegt over de vertrouwenspersoon: ‘Je hebt me een spiegel 
voorgehouden. Daardoor kon ik van het beeld afstappen dat ik alleen 
maar tekort werd gedaan’. 

Uit de praktijk
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De steun van een vertrouwenspersoon helpt hen 
dan verder om zelf de situatie het hoofd te bieden. 
Daarnaast delen ook volwassenen geregeld hun  
problemen met de vertrouwenspersonen.

Klachten 
De meeste klachten gaan over de gebrekkige  
informatie van de (jeugdhulp)instelling – meestal 
gaat het dan om te weinig of onduidelijke informa-
tie over het te volgen hulpverleningstraject. Vaak  
krijgen cliënten ook niet te horen hoe zij kunnen  
toewerken naar terugplaatsing van hun kind. Regel- 
matig krijgen ze ook te weinig te horen hoe het met 
hun kind gaat – bijvoorbeeld als het uit huis is 
geplaatst. Daarnaast krijgen ze nogal eens te weinig 
uitleg over hun rechten als ouder met gezag. 

Veel klachten zijn er ook over de bejegening van 
cliënten door de (jeugdhulp)instantie. Bijvoorbeeld 
hoe een jeugdhulpverlener/medewerker een cliënt 
te woord staat of dat er niet goed wordt geluisterd. 
Ook zijn er geregeld klachten over beslissingen die 
niet genoeg zijn onderbouwd en/of waarover niet 
is overlegd. Soms gaan de klachten over grensover-
schrijdend gedrag – bijvoorbeeld schelden of dreigen 
– of fysiek ingrijpen door een medewerker.

Vragen
Een groot deel van de vragen gaat over onze manier 
van werken. Dat is een belangrijk deel van ons werk: 
we leggen het kind, de jongere, de (pleeg)ouder of 
verzorger uit wat zijn/haar (rechts)positie is, dat we 
onafhankelijk zijn en dat ze ons kunnen vertrouwen. 
Daarnaast gaan de meeste vragen over de werkwijze 
van de instelling/instantie waar de cliënt mee te ma-
ken heeft. Bijvoorbeeld hoe een gezinsvoogd werkt, 
of hoe een leefgroep in elkaar zit. Er zijn altijd veel 
vragen over wetgeving. Verder bieden de vertrou-
wenspersonen vooral een luisterend oor.

Problemen
Vooral jongeren kwamen met problemen. Bijvoor-
beeld op school, met groepsgenoten of thuis. Onge-
veer de helft van de problemen gaat over situaties 
op de groep, met groepsgenoten, de woonsituatie, 
thuis of familie. Ook de persoonlijke geschiedenis 
in de hulpverlening is vaak onderwerp van gesprek. 
Veel jongeren vinden het fijn dat de vertrouwens-
persoon helpt om dit bespreekbaar te maken. Vaak 
weten ze niet bij wie ze terecht kunnen met hun 
gedachten en spanningen, of ze durven het niet 
bespreekbaar te maken. 
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Kernwaarden

Onafhankelijk 
Wij zijn aan geen enkele instantie verbonden en dat vinden 
we heel belangrijk. We gaan integer om met onze onaf-
hankelijke positie en de vertrouwelijke aard van ons werk. 
Daardoor zijn we krachtig en dragen we bij aan steeds bete-
re jeugdhulp voor kinderen en ouders.

Stem geven
Hoe hard moeten cliënten roepen als zij 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 stil vallen of 
niet meer weten welke stappen ze kunnen zetten. Wij oor-
delen niet over die situatie. Het verhaal van de cliënt is voor 
ons het uitgangspunt. Wij zijn er om te verhelderen en om 
samen te bespreken hoe er met een cliënt is omgegaan.

Motiverend
Wij nemen iedereen die onze hulp inroept serieus. Wij hel-
pen cliënten om sterk te staan, voor zichzelf op te komen 
en daarin vol te houden. Wij maken duidelijk welke rechten 
en keuzes clienten hebben en wat ze mogen verwachten 
van de hulp die ze ontvangen. We motiveren ook de hulp-
verlener om in gesprek te gaan. Zo brengen we samen wat 
stil staat weer in beweging.

Vastberaden
Wij vinden het krachtig als iemand de stap naar ons durft te 
zetten en voor zijn eigen rechten opkomt. Dat inspireert ons 
om de cliënt vastberaden 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. En met deze 
inbreng helpen cliënten ook degenen die na hen komen.

Over onze kernwaarden 
Bij de uitvoering van onze missie en visie werken 
onze vertrouwenspersonen vanuit de zes kern-
waarden en staan de rechten van het kind centraal. 
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Voorlichting
Vertrouwenspersonen hebben tijdens voorlichtingsbijeen-
komsten informatie verstrekt over rechten en rechtsposities 
in de jeugdhulp aan kinderen en jongeren, ouders en ver-
zorgers. En waar nodig is dat ook aan professionals gericht 
geweest. Dit is gedaan tijdens bezoeken aan de jongeren in 
de instellingen. 

Signalering
Vertrouwenspersonen hebben signalen en verbeterpunten 
gezien en daarover gerapporteerd aan de betrokken instan-
ties. Deze bevindingen zijn vastgelegd in jaarverslagen en 
besproken met de betreffende instanties. Deze verslagen 
zijn niet openbaar maar wel op te vragen bij de instellingen. 
Hiermee hebben we bijgedragen aan continue kwaliteitsver-
betering van de jeugdhulp. De Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling is geïmplementeerd in de werkwijze van 
de vertrouwenspersonen. 

Kerntaken

Informatie en advies
De vertrouwenspersonen gaven in 2015 antwoord op vragen
van cliënten en hebben uitgelegd hoe de hulpverlening 
werkt. Soms was dat al genoeg om onvrede te voorkomen of 
weg te nemen. Daarnaast is advies verstrekt aan cliënten en 
professionals. Ook voor instellingen was het AKJ een belang-
rijke gesprekspartner over cliëntenrechten, klachtenprocedu-
res en de Jeugdwet. Het AKJ gaf ook advies aan cliënten- en 
jongerenraden. Zo is een bijdrage geleverd aan de participa-
tie en medezeggenschap van cliënten.

Klachtondersteuning
Vertrouwenspersonen hebben cliënten ondersteund bij het 
verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over de 
jeugdhulp. De vertrouwenspersonen bewaakten de procedu-
rele afhandeling van klachten en begeleidden het (vervolg)
traject naar de klachten- of bezwarencommissie. 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.
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Trends & signalen

De belangrijkste trends:
 

 Bij grotere instellingen en landelijk werkende  
instellingen lijkt de problematiek op de open  
groepen zwaarder te worden.

 De doorstroom stagneert, bij gebrek aan plaatsen, 
maar ook doordat bijvoorbeeld de besluitvorming  
in de wijkteams traag verloopt. Nazorg krijgt nog  
weinig vorm.

 Bij de toegang tot de jeugdhulp is sprake van wacht-
lijsten en wachttijden. De grootste onduidelijkheid 
bestaat over de te volgen route, waar en bij wie 
moeten cliënten zijn. Bij ontevredenheid zijn de 
klachtregelingen nog lang niet overal helder,  
eenduidig en volgens de Jeugdwet opgesteld.

 De transitie heeft in 2015 voor stagnatie, verschui-
vingen en onrust gezorgd. Nieuwe spelers worden 
actief in het jeugdveld. Er is een toename van  
gezinshuizen en zorgboerderijen. De verantwoorde-
lijkheid is nog niet overal goed geregeld.

 De transitie en daarmee gepaard gaande verschui-
ving van residentiële jeugdhulp naar gezinshuizen 
en ambulante hulpvormen lijkt nu in meerdere 
regio’s te leiden tot een tekort aan (zwaardere)  
residentiële plaatsen.

De belangrijkste signalen

We signaleren het als rechten van cliënten worden 
geschonden of de veiligheid in het geding is. Deze 
signalen worden direct aan de instellingen doorge-
geven Dat is 159 keer gebeurd in 2015. 

Je kunt hierbij denken aan de volgende bevindingen: 
 Cliënten geven aan zich niet gehoord te voelen na 

een gesprek met een medewerker van de instelling 
over hun klachten. 

 De beperkende maatregel urinecontrole wordt 
groepsgewijs ingezet, waarbij niet gekeken wordt 
naar de hulpverleningsplannen van de individuele 
jongeren. 

 Een jongere heeft verteld dat een groepsgenoot een 
mes op zijn kamer heeft en in combinatie met span-
ningen op de groep is dit een zeer onveilige situatie. 

 Men overtreedt de wet- en regelgeving rondom  
kamerplaatsing.

We signaleren soms ook zaken waarbij we de Meld-
code huiselijk geweld en kindermishandeling toe-
passen. Dat is in 2015 twee keer gebeurd. De direc-
teur van het AKJ nam contact op met de betreffende 
instellingen. Beide keren informeerden de instellin-
gen ons over hun vervolgstappen. De instellingen 
zijn blij met onze signalen. Daarmee kunnen ze de 
kwaliteit in hun organisatie verbeteren.
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De organisatie zelf 
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, of zoals 
we het sinds eind 2015 noemen: AKJ - vertrouwens-
personen in de jeugdhulp, is een stichting. Wij voer-
den in 2015 samen met zes Zorgbelangorganisaties 
het onafhankelijke vertrouwenswerk uit in opdracht 
van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Het AKJ is ISO 9001 gecertificeerd. We hebben naast 
een intern kwaliteitsysteem een gedragscode voor 
de manier waarop onze vertrouwenspersonen hun 
werk doen. 

Op 1 januari 2015 waren 60 medewerkers in dienst 
waarvan vijf mannen. Op 31 december 2015 waren 
dat 81 medewerkers waar onder negen mannen. 
Dat betekent een personeelsgroei van 35%. Jenine 
Timmers volgde Ineke Glissenaar op als directeur- 
bestuurder. 

Onze medewerkers worden geregeld bijgeschoold 
op juridische kennis en het bijhouden van relevante 
ontwikkelingen, gesprekstechnieken en cliënt- 
registratie. In 2015 was er extra aandacht voor  
kennisopbouw ten aanzien van de LVB-doelgroep.

Thuis mishandeld
Een meisje bezoekt al een tijdlang de naschoolse dagbehandeling voor 
jonge jeugd. De vertrouwenspersoon is daar ook, één keer per maand. 
Het meisje vindt het gezellig om met de vertrouwenspersoon te kletsen. 
Ze vertelt honderduit over de weekenden bij haar vader, haar nieuwe 
kleding, haar hobby’s en haar lievelingsdieren. 

Maar op een dag verandert de toon van het gesprek. Het meisje vertelt 
dat ze een heel groot geheim heeft. Niemand mag het weten. Voordat 
zij haar verhaal doet, legt de vertrouwenspersoon uit dat ze sommige 
geheimen aan anderen moet vertellen omdat zulke geheimen gevaar-
lijk zijn. Het meisje begrijpt dat en besluit om toch haar verhaal te doen. 

Ze vertelt dat ze soms thuis hard geslagen wordt door haar moeder. Bij-
voorbeeld als ze niet naar haar kamer wil. Het gebeurt ook dat ze door 
haar moeder aan haar haren wordt getrokken. De vertrouwenspersoon 
schrikt van dit verhaal. Ze vraagt aan het meisje waarom ze dit heeft 
verteld en wat ze wil dat er gaat gebeuren. Het meisje wil heel graag 
dat het mishandelen stopt. 

De vertrouwenspersoon en het meisje vertellen het hele verhaal samen 
aan de groepsleiding. Ook die schrikt. Zij wisten niet dat er zoiets aan de 
hand was; het meisje had het niet aan hen verteld. Vanuit de instelling 
besluit men om een dag later al met de moeder te gaan praten. Naar 
aanleiding van dat gesprek komt er meer intensieve hulpverlening.

De keer daarna vertelt het meisje dat haar moeder boos is geworden 
omdat zij over de mishandeling had verteld aan de vertrouwenspersoon. 
Haar moeder had ook gezegd dat ze nooit meer met de vertrouwensper-
soon mocht praten. Het meisje zegt dat ze dat wel blijft doen en dat ze 
blij is dat ze haar verhaal had verteld. De mishandeling is gestopt.

Uit de praktijk
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Zorgbelangorganisaties 
Zorgbelangorganisaties in Groningen, Friesland, 
Drenthe, Gelderland, Brabant en Zeeland voerden in 
opdracht van het AKJ in de eigen regio’s het vertrou-
wenswerk uit. De vertrouwenspersonen van het AKJ 
en Zorgbelang hebben in 2015 gezamenlijk belang-
rijke stappen gezet naar uniformering en verbetering 
van onze dienstverlening. 
De werkwijze, procedures, normen en registratie 
worden in nauwe afstemming met elkaar en onze 
cliënten voortdurend tegen het licht gehouden. 
Verder zijn er bijeenkomsten geweest voor alle ver-
trouwenspersonen over inhoudelijke thema’s. Hier 
is een ontwikkel- en opleidingsprogramma voor alle 
vertrouwenspersonen uit voortgekomen.

Klachten over de  
vertrouwenspersoon

Wij doen ons werk zo goed mogelijk, naar eer en  
geweten. Dat neemt niet weg dat iedere cliënt die on-
tevreden is over onze dienstverlening naar een externe 
en onafhankelijke klachtencommissie kan met zijn of 
haar verhaal over onze dienstverlening. In 2015 zijn er 
geen klachten over vertrouwenspersonen van het AKJ 
ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. 

Wat zeggen cliënten over ons
Als we iemand geholpen hebben, vragen we altijd 
om een vragenlijst in te vullen. Daarmee meten we 
de tevredenheid. In 2015 kregen we van de volwas-
senen een 8,3 voor onze inzet; de jongeren gaven 
ons een 7,9. We kregen ook tips. Een paar voorbeel-
den: bewaar de neutraliteit, wees duidelijk(er) over 
de beperkte rol die de vertrouwenspersoon vervult 
in de dienstverlening, zorg voor kortere wachttijden 
en voor meer naamsbekendheid bij instanties, zorg 
dat de juridische kennis paraat is. 
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Complimenten krijgen we ook: 

“Ik werd niet gebeld maar gemaild en ik vond dat 
prettig. Ik kon mijn verhaal doen en kreeg een zeer 
uitgebreide en vriendelijke mail terug die zeer duidelijk 
was en mijn vragen helemaal beantwoordde.” 

“Ik ben heel goed ondersteund in mijn beide  
dossiers. Dank zij de inzet van AKJ kan ik nu beide 
dossiers afsluiten. Mijn complimenten aan XXX: de 
snelle reacties op mijn vragen, brieven en alles in 
goede banen te leiden.” 

“Ik kon mijn verhaal en/of klachten goed kwijt bij 
het AKJ en mevrouw XXX mijn toegewezen vertrouw-
persoon is zeer zorgvuldig en professioneel met mijn 
klacht om gegaan. Ik ben zeer tevreden.” 

Samenwerking

Vanuit het AKJ werkten we in 2015 samen met 
verschillende partners, onder andere: Zorgbelang-
organisaties, PVP en LSFVP, alle Nederlandse ge-
meenten en de VNG, (gecertificeerde) jeugdhulpin-
stellingen, vertegenwoordigers van ministeries VWS 
en V&J, Inspectie Jeugdzorg, Defence for Children, 
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de 
Kinderombudsman (nationaal en gemeentelijk) en 
de Kindertelefoon.
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2015 in cijfers

7.452 
unieke cliënten 
hadden contact
met een vertrouwens-
persoon.

4.025 jeugdigen

3.427 volwassenen

Volwassenen:   

8,3

Meer dan honderd cliënten hadden vragen, 
problemen of klachten over zorg die niet 
gefinancierd wordt vanuit de Jeugdwet 
(maar bijvoorbeeld vanuit de WMO, WLZ of 
Zorgverzekeringswet).

In totaal zijn 

16.577
Vragen, problemen 
en klachten met een 
vertrouwenspersoon 
besproken.

Ongeveer 
de helft 
van deze vragen, problemen en 
klachten kon niet in een eerste 
contact worden opgelost voor de 
cliënten. Daarom was vervolgactie 
nodig. 

Cliënttevredenheidscijfers

Jongeren:           

7,9

Op 6.485
vragen, problemen en klachten 
heeft een vertrouwenspersoon 
nadere ondersteuning geboden. 
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Bemoeizucht. Of toch niet? 
Een vrouw heeft een zoontje dat in groep 3 zit. Zijn juf ziet dat het niet 
goed gaat met het jongetje. Hij zoekt veel ruzie en kan maar moeilijk 
luisteren. Bij het minste of geringste wordt hij boos. Schoolmaatschap-
pelijk werk wordt ingeschakeld. De vrouw heeft de relatie met de vader 
verbroken en het lijkt erop dat het jongetje daar moeite mee heeft. Na 
deze gesprekken meldt de vrouw zich bij het wijkteam voor ondersteu-
ning. Dat wordt geregeld. 

Helaas is de vrouw niet blij met de medewerker die haar vanuit de 
instelling begeleidt. De medewerker bemoeit zich met zaken die niet 
op zijn terrein liggen. Hij wil haar financiën inzien en belt zelf met de 
sociale dienst. Bovendien is er geen stappenplan, zijn er geen concrete 
afspraken en is het onduidelijk hoe het contact met haar zoontje kan 
verbeteren. De moeder is teleurgesteld in de ondersteuning van de 
instelling. Ondanks alles gaat het steeds beter met haar zoontje. 

Na een tijdje escaleert de samenwerking tussen de moeder en de  
medewerker die haar ondersteunt. De aanleiding is het afzeggen van 
een afspraak door de moeder. De medewerker betwijfelt of dit terecht 
is. Even later dreigt hij zelfs met een jeugdbeschermingsmaatregel. Ter-
wijl de moeder alleen heeft aangegeven dat ze een andere medewerker 
wil die haar begeleidt. De moeder schakelt de vertrouwenspersoon in.

Een klachtgesprek volgt. Aan tafel zitten de moeder, de teammanager 
van het wijkteam, de teammanager van de instelling, de betreffen-
de medewerker en de vertrouwenspersoon. De moeder legt het hele 
verhaal uit en deelt haar klachten met de aanwezigen. De medewerker 
biedt zijn excuses aan en complimenteert moeder met het feit dat het 
weer goed gaat met haar zoontje.

De instelling stelt voor dat de moeder met een nieuwe medewerker 
gaat samenwerken. Dat gebeurt. De jeugdbeschermingsmaatregel gaat 
ook van tafel. Zowel de mensen van het wijkteam als van de instelling 
erkennen dat de communicatie met de moeder beter moet. Al met al 
worden er tijdens het gesprek heldere afspraken gemaakt waarmee 
iedereen blij is. En ze staan zwart op wit.

Uit de praktijk
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Colofon

Tekstredactie 

Melle Dotinga, www.theausbilders.com 

Coördinatie en eindredactie

Ingrid Verver, AKJ 

Vormgeving 

Jongens in Vorm, www.ingridjongens.nl 
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