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Vertrouwenswerk in het kader van de Wet zorg en dwang

Het AKJ ontving in de lente van 2019 een uitnodiging 

van Zorgkantoor Nederland om zich aan te melden 

voor de pilot ‘Cliëntenvertrouwens per sonen Wet zorg 

en dwang’. In de pilot geven cliëntenvertrouwens

personen cliënten met een verstandelijke beperking en 

cliënten met een psycho geriatrische aandoening die 

onvrijwillige zorg krijgen een stem en onder steunen 

hen bij onvrede of klachten. Het door VWS vastgestelde 

Kwaliteits kader cliënten vertrouwenspersoon Wet zorg 

en dwang is daarbij leidend. 

Het AKJ heeft ruime expertise met vertrouwenswerk 

vanuit wettelijke kaders. Vanuit maatschappelijk oog

punt heeft het AKJ besloten om op de uitnodiging in 

te gaan en een plan van aanpak te maken voor de 

Randstad. Nadat de zorgkantoren hun vertrouwen 

in het AKJ hebben uitgespro ken, heeft het AKJ een 

dochter stichting opgericht, genaamd Zorgstem. In het 

laatste kwartaal van 2019 zijn de voorbereidingen 

gestart voor de pilot, die op 1 januari 2020 is aange

vangen, gelijk met het van kracht worden van de 

Wet zorg en dwang. Vanuit Zorgstem bieden cliënten

vertrouwenspersonen rechts bescherming aan cliënten 

met een psychogeriatrische of ver standelijke beper

king. Zowel het AKJ als Zorgstem willen hiermee de 

zorg helpen ver beteren, zodat het aantal gegronde 

klachten afneemt. 

Vooraf
Het AKJ beoogt de positie van cliënten in de zorg te 
versterken, jeugdigen in het bijzonder, en alles wat 
hiertoe bevorderlijk kan zijn. Het vertrouwenswerk 
heeft een wettelijke basis in de Jeugdwet voor 
iedereen die te maken heeft met (de toegang tot) 
jeugdhulp. Het AKJ voert dit vertrouwenswerk 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 
van Justitie en Veiligheid (JenV).

In dit Jaarverslag 2019 staan de resultaten van het 
vertrouwenswerk in het afgelopen jaar beschreven. 
2019 was een pittig jaar. Het ministerie van VWS heeft 
het AKJ van 2019 tot en met 2022 een instellings

subsidie toegekend op het niveau van de eerdere 
VNGsubsidie  verleningen. In 2019 volstond dit bedrag 
niet meer, onder andere omdat het aantal klein
schalige jeugdhulpinstellingen sinds 2015 sterk is toe
g enomen, het aantal verzoeken voor onder steuning 
bij tucht zaken enorm is toegenomen en de subsidie 
van het AKJ niet is meegegroeid. 

Daarom moest vanaf herfst 2018 de dienstverlening 
aan cliënten tijdelijk worden versoberd. Het gevolg 
was dat jeugdigen in jeugdhulpinstellingen minder 
vaak bezocht konden worden, cliënten langer op 
ondersteuning door de vertrouwenspersoon moesten 
wachten en cliënten bij tuchtzaken niet langer 
werden ondersteund. In januari 2019 hebben we een 
aanvullende subsidieaanvraag aan VWS voorgelegd 
om de toegenomen vraag naar vertrouwenswerk 

in de jeugdhulp op te vangen. Deze aanvraag heeft 
VWS eind mei toegekend. Direct is de werving voor 
circa 12 nieuwe vertrouwenspersonen in gang gezet 
om te voor zien in de toegenomen vraag. Echter, de 
arbeids markt is krap en nieuwe vertrouwenspersonen 
volgen eerst een opleiding van een half jaar. Zoveel 
als moge   lijk hebben we de bezoeken aan jeugdigen 
weer geïntensiveerd, de ondersteuning naar het tucht
college opgepakt en zijn we hard aan de slag gegaan 
om de wachtlijsten weg te werken. De effecten hier
van zagen we nog niet in 2019, maar zullen in 2020 
zicht baar zijn. Zodat alle cliënten weer tijdig en zonder 
belemmering een beroep kunnen doen op de vertrou
wens persoon. 

Pieter Wetser 
Bestuurder
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1. Vertrouwenswerk 
    in cijfers 
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 Aantal geregistreerde unieke cliënten met vragen, problemen of klachten

 Totaal 2019  Totaal 2018 

Jeugdigen 2.247 2.324 

Volwassenen 6.035 5.838

Totaal 8.282 8.162

Het aantal cliënten is ongeveer gelijk 

aan vorig jaar.
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2%
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9%

18%

8%
Gemeentelijke toegang

Gecertificeerde instellingen

Raad voor de Kinderbescherming

Veilig Thuis

Ambulante jeugdhulp | daghulp

Pleegzorgorganisaties 

Gezinsgerichte jeugdhulp

Zelfstandigheidstraining 

Open residentiële jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

AKJ en 
Zorgbelang

Over welke instanties bespraken cliënten vragen, problemen of 
klachten met een vertrouwenspersoon?

 Waarover uitten cliënten klachten?  
   

  Aantal

Bejegening 3.491

Beslissingen 2.280

Uitvoering jeugdhulp 1.608

Gebrekkige informatie 1.513

Bereikbaarheid | Beschikbaarheid | Afspraken 1.504

Rapportage 1.026

Onderzoek 590

Privacy 321

Grensoverschrijdend gedrag 195

Klachtenprocedure 194

Dossier 178

Maatregelen en sancties gesloten jeugdhulp 150

Samenwerking tussen instanties 147

Totaal aantal klachten 13.197

Het totaal aantal klachten per cliënt is met  

10% afgenomen ten opzichte van 2018.

Verreweg het grootste aantal cliënten dat een beroep op een 

vertrouwenspersoon doet, bespreekt vragen, problemen of klachten over  

de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming).

Dit zijn bijvoorbeeld vragen  

over klachtroutes, zorgaanbod  

of financiering van zorg.

Waarover stelden cliënten vragen aan de vertrouwenspersoon? 

   Aantal

Werkwijze instantie 1.230

Wetgeving 782

Werkwijze vertrouwenspersoon 293

Groepsregels 42

Andere vragen 538

Totaal aantal vragen 2.885
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Open 
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25%
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Drugs | alcohol | gokken

Familie | thuis

Geloof | religie

Lichamelijk | psychisch geweld

Persoonlijke geschiedenis in de hulpverlening

Psychisch | welzijn

Seksualiteit | relaties

Toekomst hulpverlening

Vrienden | school | werk

Woonsituatie | groep | groepsgenoten

Zwangerschap 

Andere problemen

Welke problemen bespraken cliënten met de vertrouwenspersoon?  

  Aantal

Woonsituatie | Groep | Groepsgenoten 441

Familie | Thuis 429

Psychisch | Welzijn 256

Toekomst hulpverlening 194

Persoonlijke geschiedenis in de hulpverlening 163

Vrienden | School | Werk 133

Seksualiteit | Relaties 83

Lichamelijk | Psychisch geweld 46

Drugs | Alcohol | Gokken 34

Zwangerschap 4

Geloof | Religie 5

Andere problemen 70

Totaal aantal problemen 1.858
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De problemen die jeugdigen die niet thuis wonen  

met ons bespreken komen grotendeels overeen, ongeacht 

waar de jeugdige woont. Psychische problemen lijken iets minder besproken  

te worden door jeugdigen in gezinshuizen en in de pleegzorg, net als problemen 

over de toekomst van de hulpverlening. 



Net als in voorgaande jaren is er bij 

cliënten veel onvrede over de 

bejegening die zij ervaren in het contact 

met jeugdhulpinstanties.

In het voortraject naar de jeugdhulp 

nemen veel cliënten contact op  

met vertrouwenspersonen met klachten 

over de wijze waarop beslissingen 

worden genomen.
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Ruim 50% van alle klachten  

gaat over gecertificeerde 

instellingen.
De wijze waarop Veilig Thuis het 

onderzoek uitvoert, is een belangrijke 

bron voor onvrede bij cliënten.

Aantal geuite klachten per type instantie uitgesplitst naar klachtcategorie

Klachtcategorieën Gemeentelijke toegang Gecertificeerde Instellingen Veilig Thuis Jeugdhulpaanbieders

Bejegening 414 1.985 320 656

Bereikbaarheid | beschikbaarheid | afspraken 145 1.036 70 235

Beslissingen 248 1.464 107 413

Dossier 41 59 30 41

Gebrekkige informatie over werkwijze 174 817 162 308

Grensoverschrijdend gedrag 7 39 7 139

Klachtenprocedure 31 74 17 61

Maatregelen & sancties gesloten jeugdhulp - - - 150

Onderzoek 33 127 201 29

Privacy 51 119 33 102

Rapportage 118 460 155 143

Samenwerking tussen instanties 39 60 12 34

Uitvoering jeugdhulp 194 613 53 741

Totaal  1.495 6.853 1.167 3.052
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Aantal geuite klachten over jeugdhulpaanbieders, uitgesplitst naar zorgvorm

40% van de klachten binnen de  

categorie Jeugdhulpaanbieders gaat  

over residentiële jeugdhulp.Vertrouwenspersonen krijgen veel vragen 

en klachten over de werkwijze van de 

organisaties. Cliënten voelen zich 

onvoldoende geïnformeerd of krijgen 

onvoldoende uitleg bij hun vragen. 

 Ambulante  Pleegzorg Gezinsgerichte Open residentiële Gesloten 

Klachtcategorieën jeugdhulp  organisaties jeugdhulp jeugdhulp jeugdhulp Totaal 

Bejegening 196 77 27 239 117 656

Bereikbaarheid | beschikbaarheid | afspraken 57 36 6 91 45 235

Beslissingen 78 65 17 170 83 413

Dossier 24 3 1 11 2 41

Gebrekkige informatie over werkwijze 83 49 16 119 41 308

Grensoverschrijdend gedrag 8 1 19 68 43 139

Klachtenprocedure 21 5 0 23 12 61

Maatregelen & sancties gesloten jeugdhulp - - 1 6 143 150

Onderzoek 14 3 0 11 1 29

Privacy 39 4 2 50 7 102

Rapportage 93 13 3 26 8 143

Samenwerking tussen instanties 11 4 0 12 7 34

Uitvoering jeugdhulp 120 38 41 392 150 741

Totaal  744 298 133 1.218 659 3.052

Er is veel onvrede over de uitvoering van 

de jeugdhulp. Denk hierbij aan onvrede 

over huis/groepsregels en de veiligheid  

of het welzijn van jongeren. 

Bij gesloten jeugdhulp klagen  

jongeren over de onterechte of onjuiste 

toepassing van beperkende en 

controlerende maatregelen.  
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hulp van een vertrouwenspersoon

Bijvoorbeeld omdat de cliënt

het afgesproken traject niet

wil voortzetten.  
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Aantal vragen, problemen en klachten naar wijze van afhandeling door 
de vertrouwenspersoon
  Aantal

Eerste contact loopt nog 762

Afgerond met informatie en advies 8.759

De ondersteuning loopt nog 1.619

Afgerond met ondersteuning 4.831

Afgebroken tijdens ondersteuning 1.969

Totaal  17.940



Aantal (groeps-)bezoeken aan jeugdigen per zorgvorm  
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In totaal hebben 

vertrouwenspersonen 14.613 

groepsbezoeken afgelegd. 

Vertrouwenspersoon melden onveilige 

situaties en situaties waarbij de 

rechtspositie van de jeugdige in het geding 

is bij de betrokken organisatie, 

zodat deze daar actie op kan nemen.  

In 2019 is dit 319 keer gebeurd.

Aantal afgegeven signalen
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2. Trends in de jeugdhulp

In hun dagelijkse praktijk zien onze vertrouwens
personen hoe het er voor staat met de jeugdhulp. 
Gezien de aard van ons werk gaat het daarbij vooral 
om wat er beter kan en wat niet goed gaat. Op basis 
van een analyse van de cijfers en van de opvallend
heden en signalen die de vertrouwenspersonen 
hebben geregistreerd, geven we per type instantie of 
jeugdhulpvorm trends en praktijkvoorbeelden weer.

2.1 Algemeen 

Tekort aan jeugdhulp medewerkers 
 Een herhaalde trend die we zien in de residentiële 
jeugdhulp en bij gecertificeerde instellingen is het 
tekort aan (gekwalificeerd) personeel. 

In de residentiële jeugdhulp leidt dit tot de inzet van 
invallers, flexwerkers en zzpers op de groepen. Het 
gevolg hiervan is dat de continuïteit van de zorg voor 
de jeugdigen in het gedrang komt. Jongeren melden 
aan de vertrouwenspersonen dat zij last hebben van 
de vele wisselingen van groepsleiders, waardoor 
ze steeds een ander (niet vertrouwd) gezicht op de 
groep zien, en afspraken en regels vaak weer anders 
worden gehanteerd. 

Bij de meeste gecertificeerde instellingen gaat een 
groot deel van de signalen van vertrouwenspersonen 
over het tekort aan jeugdbeschermers, of de gevol gen 
daarvan. Denk aan steeds wisselende gezinsvoogden, 
geen vervanging bij vertrek of ziekte van de gezins
voogd, of na het uitspreken van de OTS een half jaar 
moeten wachten op de aanstelling van een gezins
voogd. Het gevolg is dat hulpverlenings plannen 
uit  blijven, of veel te laat worden opgesteld – dus niet 
binnen de wettelijke termijn van zes weken. Dat heeft 
weer tot gevolg dat de nodige pas sende hulp voor 
jeugdigen met enorme vertra ging wordt ingezet.  
We zien dit ook terug in de toe name van het aantal 
klachten over de uitvoering van de jeugdhulp. 

Problemen bij klachtafhandeling
Een andere trend die zich steeds scherper aftekent in 
2019, is een toename van meldingen over moeizame, 
sterk vertraagde of onzorgvuldige klachtafhandeling. 
Dit heeft tot gevolg dat het vertrouwen van cliënten 
in de jeugdhulp – wat al wankelt op het moment dat 
cliënten zich bij het AKJ melden – nog verder afneemt. 
Cliënten die gebruik maken van het recht om een 
klacht in te dienen willen immers graag gehoord 
worden. Als de klachtafhandeling maanden op zich 
laat wachten, als een klachtbrief niet wordt beant

woord, of als de gemaakte afspraken niet worden 
vastgelegd en niet worden nagekomen, voelen 
cliënten zich niet serieus genomen. 

Ook gebeurt het steeds vaker dat de instelling een 
reactie geeft die voorbijgaat aan de inhoud van de 
uitspraak van de klachten commis sie. Zo ontstaat een 
negatieve spiraal die een goede hulpverlening in de 
weg staat, afbreuk doet aan het vertrouwen in de 
jeugdhulp en daarmee de basis voor goede samen
werking in het belang van de betrokken kinderen 
verder ondermijnt. De vertrouwens  personen merken 
dat bij de instelling en ergernis over klachten lijkt te 
ontstaan, omdat er immers al zoveel werk ligt voor te 
weinig mensen. Hoewel het AKJ begrip heeft voor 
deze knelpunten en de daarmee gepaard gaande 
werkdruk, constateren wij dat traag en onzorg vuldig 
afhandelen van klachten de mogelijkheid om samen 
tot een oplossing te komen onnodig bemoeilijkt.



AKJ / Jaarverslag 2019 / pagina 12

Instelling verzuimt zorgplicht 
aan 17-jarig meisje  

“Myriam meldt zich bij het AKJ met een klacht over 
een instelling waar zij dagbehandeling heeft ont
vangen. Tijdens de intake vertelt ze me dat zij tegen 
het einde van haar behandeltraject afgezien heeft 
van het gebruikelijke afsluittraject. Dit vanwege de 
gevoelens die zij had voor een voormalige mede
cliënt die inmiddels junior medewerker was gewor
den in deze instelling.
 
Nadat haar behandeling beëindigd was, heeft 
Myriam enkele maanden een relatie met de mede
werker. Ze was toentertijd net 17. Toen deze relatie 
voorbij was, wilde Myriam alsnog aan het afsluit
traject deelnemen. Zij beschouwde de instel ling als 
haar enige veilige vangnet. Zeker nu zij niet meer 
kon terugvallen op haar inmiddels exvriend. De 
instelling weigerde haar verzoek omdat er sprake 
zou zijn van een nieuwe hulp vraag, zij de hulp die 
Myriam wenste niet kon bieden, en een terug plaat
sing niet in het belang was van noch de in stel  ling 
noch Myriam. Bovendien verweet de instel ling mijn 
cliënte dat zij er zelf voor gekozen had om te stop
pen zonder afsluittraject én om een relatie aan te 
gaan met de junior medewerker.

Overigens kreeg die medewerker wel een waar
schuwing en aantekening in zijn dossier. De afwij zing 
en de verwijtende houding van de instelling heeft  
er hoogstwaarschijnlijk mede toe geleid dat mijn 
cliënte een zenuwinzinking kreeg en daarvoor in  
een ggzinstelling terecht kwam.

Myriam en ik komen tot de conclusie dat een gang 
naar de Klachtencommissie op zijn plaats is. De 
instel ling heeft duidelijk steken laten vallen in de 
zorgplicht naar mijn cliënte. Myriam vindt het heel 
eng, maar is vastbesloten te bewijzen dat haar 
onrecht is aangedaan. We schrijven een uitgebreide 
brief aan de Klachtencommissie met daarin deze 
klachten:

•  Onzorgvuldige dossiervorming.

•  Ten onrechte is het gebruikelijke afbouwtraject 
geweigerd.

•   In de laatste fase van het contact is slecht  
gecom municeerd door de instelling.

•  De hulpvraag is niet serieus genomen en er is geen 
alternatief voor vervolgbehandeling geboden.

Tijdens de zitting van de Klachtencommissie gaat  
de instelling in het verweer voornamelijk in op de 
inhoud van de dagbehandeling, de nieuwe hulp vraag 
van Myriam en de mismatch daartussen. De instel
ling gaat volledig voorbij aan de verant woorde  lijk
heid die zij heeft richting het meisje – gezien haar 
relatie met de junior mede werker en het effect daar
van op haar. Daarom vraag ik aan Myriam hoe zij 
de houding van de instelling heeft ervaren. Schoor
voetend vertelt ze daarover. Uit de kritische vragen 
die de Klachtencommissie aan de instelling stelt, 
maak ik op dat de commissie ook vindt dat deze 
te kort is geschoten. Ter zitting biedt de instel ling 
verontschul digen aan Myrjam aan en stelt voor om 
snel in gesprek te gaan over een afsluitend traject.

Een maand later volgt de beslissing van de Klachten
commissie. Al Myriam’s klachten zijn gegrond ver
klaard. Gezien haar angststoornis en de drempel die 
ze moest nemen om haar klachten in te dienen, is 
deze uitspraak een enorme opsteker voor haar.”

Uit de praktijk van
OTMAR VAN ELS, vertrouwenspersoon AKJ Zuid-Holland
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2.2  Gemeentelijke toegang tot  
de jeugdhulp

•  Evenals in 2018 constateren vertrouwenspersonen 
in 2019 dat bij diverse gemeenten een klachten
regeling of een klachtencommissie ontbreekt zoals 
vereist is volgens de Jeugdwet. 

•  Ook bij de Toegang jeugdhulp wordt het tekort aan 
gekwalificeerd personeel door cliënten gevoeld.

Een mevrouw geeft bij de vertrouwens persoon aan 

dat zij in korte tijd de vierde consulent heeft vanuit 

het wijkteam. Ze heeft een half jaar zonder contact

persoon gezeten en merkt dat de consulenten zo 

overspoeld worden met werk dat enorme wacht

tijden ontstaan. Beschikkingen worden niet op  

tijd geschreven en inge diend. Hierdoor worden de 

gewone gezinnen (nog zonder crisis) zo lang niet 

geholpen, dat er alsnog een crisis ontstaat. In het 

geval van mevrouw komt het er op neer dat door 

gebrek aan handelen vanuit het wijkteam de betrok

ken al eerder geregelde zorg niet betaald wordt en 

de nieuw ingeschakelde zorg niet van start kan  

gaan. Terwijl het gezin hier juist dringend behoefte 

aan had.

2.3 Gecertificeerde Instellingen

•  Bij de meeste gecertificeerde instellingen komt 
het tekort aan jeugdbeschermers naar voren. 
Geconstateerd wordt dat een wachttijd bestaat 
voordat een jeugdbeschermer wordt toegewezen, 
waardoor de problemen binnen het gezin vaak 
groter worden, en zwaardere hulp is vereist.  

•  Ook ervaren zowel ouders/verzorgers als veel 
kinderen en jongeren, dat jeugdbeschermers 
te weinig tijd en aandacht voor hen hebben en 
vaak slecht bereikbaar zijn voor hen. Als een 
jeugdbeschermer uitvalt, is er regelmatig geen 
vervanger beschikbaar. Dat levert grote problemen 
op voor de voortgang van hun leven: afspraken en 
trajecten lopen in de soep!

•  Zoals ook vorige jaren worden veel klachten geuit 
over de bejegening door jeugdbeschermers jegens 
ouders/verzorgers en jongeren. Een voorbeeld van 
een zeer kwalijke bejegening staat in het kader 
rechts.

Tijdens een groepsbezoek vertelt een jongere aan 

zijn vertrouwenspersoon dat de relatie met zijn 

jeugdbeschermer slecht is. Deze zegt afspraken 

zeer kort van tevoren af, verzuimt om de jongere 

geld te komen brengen voor kleding en de jongere 

vertrouwt hem niet (meer). De jongere heeft dit 

minimaal twee keer besproken met zijn coach van 

de groep en de jeugdbeschermer, maar er is geen 

verbetering zichtbaar. Tijdens het gesprek noemt de 

jongere dat na de rechtszitting over de verlenging 

van zijn uithuisplaatsing de jeugdbeschermer hem 

kwam opzoeken om de uitslag te vertellen. De 

jongere kreeg van hem te horen: “Je gaat weer thuis 

wonen”. De jongere is hier erg van geschrokken 

omdat er thuis fysieke mishandeling plaatsvond 

en hij niet meer terug naar die situatie wil en kan. 

De jongere vertelt dat hij moest huilen, waarop de 

jeugdbeschermer zei dat het een ‘grapje’ was.
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Wijkcoach krijgt berisping 
van tuchtcollege 

Dankzij extra subsidie van VWS kon het AKJ in 
2019 cliënten weer bij tuchtzaken onder steunen. 
Daarbij dient een cliënt een klacht in tegen 
een jeugdprofessional bij het tuchtcollege van 
Stich ting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In 2019 
hebben vertrouwenspersonen 52 cliënten onder
steund richting tuchtrecht. 
 

“Is het handelen van een jeugdprofessional in strijd 
met de gedrags en beroepsregels, oftewel de 
pro   fessionele standaard van de beroepsgroep? Dat is 
de vraag waar het tuchtcollege over oordeelt. Tucht
zaken zijn bijna altijd erg complex en vergen een 
lange adem. Zo ook in de zaak van meneer Smit, de 
vader van 7jarig Valerie. Hij daagt de wijk coach die 
lange tijd betrokken was bij het gezin voor het 
tucht college. 

Valerie woont hoofdzakelijk bij haar moeder en af  
en toe bij haar vader. De ouders zijn gescheiden.  
Er is mogelijk sprake geweest van misbruik van het 
meisje door de nieuwe partner van de moeder. In  
de maan den erna onderneemt de wijkcoach allerlei 

stappen, maar gaat daarin volgens meneer Smit 
onzorgvuldig te werk. De vader verwijt de wijk coach 
onder andere dat hij onvoldoende heeft gedaan om 
uit te zoeken of er sprake was van seksueel grens
overschrijdend gedrag, dat hij zonder toestemming 
informatie heeft gedeeld en onzorgvuldig is geweest 
in de dossier opbouw. 

Op basis van uitgebreide gesprekken met meneer 
Smit en zijn uitvoerig opgebouwde dossier, geef ik 
hem advies over welke van zijn klachten zich lenen 
voor de tuchtprocedure en welke onderbouwing 
daarbij nodig is. Dat resulteert uiteindelijk in een 
klaagschrift met in totaal vijf klachtonderdelen. 
Belangrijk daarbij is om heel puntsgewijs en gestruc
tureerd de feiten op te sommen en deze te onder
bouwen met bewijsmateriaal. 

Twee maanden nadat we het klaagschrift hebben 
ingediend bij het tuchtcollege, ontvangen we het 
verweer van de wijkcoach. Meneer Smit en ik nemen 
het verweer pagina voor pagina door en stemmen af 
wat van belang is om hierover op de hoorzitting toe 
te lichten. Ook bespreken we welke rol meneer Smit 

voor mij als vertrouwenspersoon ziet tijdens de 
zit ting. Desgewenst kan ik namelijk het woord 
voeren voor een cliënt die dat zelf moei lijk vindt. 
Meneer Smit wil het college zelf toe spreken. Hij 
vraagt wel of dat ik tijdens de zitting zonodig zijn 
woorden kan bevestigen of versterken.

Op basis van mijn advies en suggesties stelt meneer 
Smit een heldere pleitnota op. Voorafgaand aan de 
zitting nemen we de pleitnota nogmaals uitge breid 
door en bespreken een laatste keer hoe de zitting 
procedureel zal lopen. Ondanks zijn zenuwen lukt het 
meneer Smit ter zitting heel goed zijn verhaal rustig 
en duidelijk te vertellen en de vragen van het tucht
college te beantwoorden. Na afloop vertelt hij dat hij 
zich zeer serieus genomen voelt door het college. 

Zes weken later volgt de uitspraak. Van de vijf 
klachten zijn er drie gegrond verklaard, twee deels 
gegrond en deels ongegrond. Het tuchtcollege legt 
als maatregel ‘berisping zon der openbaarmaking’ op. 
Meneer Smit is erg tevreden over deze uit spraak. 
Voor hem is het belangrijk dat nu officieel erkend is 
dat de wijkcoach verkeerd heeft gehandeld.” 

MARK KRANENBURG, vertrouwenspersoon tuchtzaken 
Uit de praktijk van
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2.4 Gezinshuizen

•  Ook in 2019 kwamen er weer in alle regio’s nieuwe 
gezinshuizen bij. Gesignaleerd werd dat de ver trou
wenspersonen niet altijd welkom waren, on danks 
de inzet om met elk gezinshuis tot maat werk te 
komen. Het vereist regelmatig en veel overleg 
met de gezinshuisouders om voor de kinderen 
en jongeren in het gezinshuis de toegang tot de 
ver trouwenspersoon vrij en laagdrempelig te 
maken. Maar gelukkig zijn er meer ervaringen 
van vertrouwenspersonen die welkom waren, en 
die een prettige samenwerking met de gezins
huisouders onderhouden. 

•  Voor kinderen in gezinshuizen die ergens mee 
zitten, is het belangrijk om dit te kunnen bespre
ken. De vertrouwenspersoon is hiervoor de aan
gewezen persoon. Toch zien we ook in 2019 weer 
meldingen van jongeren over nare situaties in 
gezinshuizen, die ze pas durven vertellen wan neer 
ze daar niet meer wonen. Of de vertrou wens
persoon hoort het via anderen, zoals blijkt uit dit 
voorbeeld:

De vertrouwenspersoon spreekt in een gezinshuis 

een jongen die vertelt over zijn broer, die in een 

ander gezinshuis woont. Deze broer is 13 jaar en 

woont al vanaf zijn 3e jaar in hetzelfde gezinshuis. 

De afgelopen periode geeft deze jongere bij zijn 

broer aan dat hij het niet meer goed naar zijn zin 

heeft. Hij mag zijn moeder veel minder vaak zien 

dan zijn broer, en hij wil zelf ook vaker op bezoek. 

Hij mag weinig. Bijvoorbeeld weinig gebruik maken 

van zijn telefoon, niet met openbaar vervoer. Als hij 

een regel overtreedt volgen er strenge maatregelen. 

Hij durft het niet bespreekbaar te maken omdat hij 

bang is dat zijn gezinshuisouders boos worden of 

teleurgesteld zullen zijn.

“Loyaliteiten zijn heel sterk! Onderschat niet de 

loyaliteit van kinderen naar gezinshuisouders, 

medewerkers van logeerhuizen en pleegzorgouders. 

Deze loyaliteit maakt dat kinderen zich lang niet 

altijd durven uiten naar een vertrouwenspersoon. 

Juist in kleinschalige voorzieningen is het persoonlijk 

contact tussen de kinderen en de vertrouwenspersoon 

belangrijk, en samen met hen een manier vinden 

waarbij zij hun zorgen kunnen uiten. Mogelijk kan 

aanvullend een app of chat deze jongeren een kanaal 

bieden om zich te uiten. En het blijft lastig om goed 

binnen te komen in deze kleinschalige voorzieningen. 

Dit is wel heel belangrijk.”  

— Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 2019

2.5 Open residentiële jeugdhulp

•  Nog steeds maken vertrouwenspersonen  
mel ding van het toepassen van beperkende en 
controlerende maatregelen – met soms buiten
sporig fysiek ingrijpen – in open jeugdhulp
instan ties, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. 
Vertrouwenspersonen geven dit signaal aan bij de 
betreffende instantie, maar het duurt soms lang 
voordat de instelling ook daadwerkelijk overstapt 
op een andere werkwijze. Een voorbeeld:

Een jongere is in een isoleercel geplaatst omdat hij 

agressief werd. Vanuit zijn cel geeft hij aan wat er in 

zijn hulpverleningsplan staat: bij een conflict mag hij 

zeggen dat hij weg wil, en de groepsleiding moet hem 

dan laten gaan. Echter, dit hebben ze nu niet gedaan; 

ze hebben hem belemmerd en daardoor werd hij nog 

bozer. 

In veel instellingen zijn vertrouwenspersonen in 
2019 het gesprek aangegaan over het toepassen 
van een gedwongen rustuur of kamertijd, met de 
deur dicht. De manier waarop dit wordt toegepast, 
vormt een vrijheidsbeperkende maatregel, die 
binnen de open jeugdhulp niet is toegestaan.  
Na dat de vertrouwenspersoon hierop wees, heb
ben veel instellingen hun beleid aangepast. Een 
bij zonder voorbeeld daarvan staat in het volgende 
kader.
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Een jongere vertelt dat hij ‘s nachts in een urinefles 

moet plassen (en laat de fles zien). Op deze groep 

mogen jongeren na bedtijd niet naar de WC. “Als je 

moet poepen heb je pech”, aldus deze jongere. Nadat 

de vertrouwenspersoon over dit beleid in ge sprek is 

gegaan met de instelling, is het aangepast: de 

jongeren op de groep mogen ’s nachts naar het toilet.

Ook komen vertrouwenspersonen in de open jeugd
hulp nog regelmatig tegen dat groepen ‘besloten’ 
heten, waar ook controlerende en beperkende 
maat regelen worden toegepast. Dit is wettelijk niet 
toegestaan. De ver trouwenspersonen maken dit altijd 
bespreekbaar met de instelling waar dat gebeurt, 
zodat het beleid wordt aangepast. 

•  Vertrouwenspersonen maken regelmatig mel
ding van grensoverschrijdend taalgebruik door 
de groepsleiding, zoals schreeuwen tegen de 
kinderen/jongeren, schelden of uitlachen. Soms  
is ook sprake van gebrek aan respect voor geloofs
overtuiging. Een voorbeeld staat in het kader.

Een jongere vertelde aan de vertrouwenspersoon dat 

de groepsleiding elke dag aan haar vraagt om haar 

hoofddoek af te doen. Dit doet de groepsleiding op 

verzoek van haar ouders. Vanuit de groepsleiding 

zitten er geen consequenties (of straf) aan als het 

meisje haar hoofddoek blijft dragen. Maar zij vindt 

dat dagelijkse verzoek wel heel vervelend. De ver

trouwenspersoon heeft bij de instelling gewezen 

op het recht van een jongere van 15 om haar eigen 

geloofsovertuiging te hebben, en die ook in praktijk  

te brengen.

•  Regelmatig horen vertrouwenspersonen over 
drugsgebruik of drugshandel binnen de instelling. 
Dit brengt vaak gevoelens van onveiligheid met 
zich mee bij jongeren. Wanneer vertrouwens
personen hierover horen, maken zij hier melding 
van bij de instelling.
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Gezinshuizen  
Moet ik nu alweer verhuizen?!

“Wat mij als vertrouwenspersoon regelmatig op valt, 
is dat de kinderen het niet tegen de gezinshuis
ouders durven te zeggen als zij ergens moeite  
mee hebben. Zij hebben vaak al op te veel plekken 
gewoond. Daarom houden zij dingen voor zichzelf. 
Dat was ook het geval bij de 12jarige Freddy.

In totaal wonen er acht kinderen in het gezinshuis 
waar Freddy anderhalf jaar geleden is geplaatst. 
Het gezin is net verhuisd naar een groter huis waar 
meer ruimte is voor de kinderen. Freddy vindt dit 
fijn. Dat vertelt hij als ik bij het gezin op bezoek 
kom. Zoals gebruikelijk drink ik eerst thee met het 
gezin en praten we over koetjes en kalfjes. Als ik 
vraag of een van de kinderen even alleen met mij 
wil praten, zegt Freddy dat hij dat wel wil. 

We gaan in een apart kamertje zitten waar 
niemand ons kan horen. Als ik Freddy vraag hoe  
het met hem gaat, barst hij in tranen uit. Ik laat 
hem even begaan en vraag dan waar die dikke 
tranen vandaan komen. Hij vertelt dat het door de 
verhuizing komt. De gezins huisouders hebben het 
daar heel druk mee en ze hebben geen tijd voor 

hem. Ook vindt hij zijn huiswerk heel moeilijk en 
dat gaat allemaal niet goed, maar hij durft dat niet 
te zeggen. 

Terwijl ik hem troost, blijf ik Freddy rustig vragen 
stellen om te achterhalen waar het pijnpunt precies 
zit. Het verdrietige jongetje rakelt herinneringen  
op aan eerdere verhuizingen. Hij woonde bij zijn 
ouders maar dat ging niet goed. Toen ging hij bij 
zijn oma wonen. Van oma naar een open groep. 
Van de open groep naar het gezinshuis. Er klinkt 
een hoop angst en spanning door in zijn woorden. 
Op mijn vraag of hij bang is dat dit gezinshuis weer 
een tijdelijke plek zal zijn, knikt hij heel hard ja.  
Ook vertelt hij dat hij zijn ouders heel erg mist. Daar 
praten we een tijdje over. 

Als Freddy bedaard is, vraag ik wat ik voor hem kan 
doen. Ik vertel hem dat het goed zou zijn als hij hier 
met zijn gezins huis ouders over zou praten en dat ik 
hem daarbij kan helpen. Maar dat dat niet meteen 
hoeft. Hij kan er ook nog over nadenken. Freddy 
zegt dat hij het graag nu wil doen. Hij hoopt dat ze 
dan ook kunnen helpen met huiswerk. We spreken 

af dat ik de gezins huisouders vraag om bij ons te 
komen zitten. 

Zodra zij op de bank zitten, begint Freddy zelf te 
ver tellen, hoe dapper! Af en toe vul ik hem aan om 
iets te verduidelijken over de eerdere verhuizing en 
die traumatisch voor hem waren. De gezinshuis
ouders prijzen Freddy dat hij hen vertelt wat hij 
moeilijk vindt. En dat ze dat heel goed snap pen 
want het is ook heel druk geweest. Het is een fijn 
gesprek waarin ze Freddy geruststellen. Ze geven 
aan hoe ze hem kunnen helpen met zijn huiswerk 
en vragen ook wat ze kunnen doen om de nasleep 
van de verhuizing minder spannend voor hem te 
maken. Freddy ontspant zienderogen. Als ik een 
half uur later wegga, speelt hij een spelletje met 
zijn gezinshuisbroertje en hoor ik hem lachen. 
Tevreden loop ik de deur uit.” 

Uit de praktijk van
ARIANNE STALENHOEF, vertrouwenspersoon AKJ Utrecht
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2.6 Gesloten jeugdhulp

•  In 2019 is een aantal gesloten jeugdhulp afde lingen 
dicht gegaan. De sluiting van afdelingen brengt 
voor jongeren, en ook voor medewerkers, veel 
onrust met zich mee. Het bericht dat een groep 
gaat sluiten wordt soms pas laat bekend gemaakt, 
en voor jongeren is vaak tot op het laatst niet 
duidelijk waar zij heen zullen gaan. 

•  In de gesloten jeugdhulp maken vertrouwens
personen regelmatig melding van het onjuist 
toepassen van vrijheidsbeperkende en controle
rende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn: te 
lange afzondering (soms dagen) zonder toezicht, 
afzondering als straf, en afzondering zonder dat 
dit in het hulpverleningsplan staat. Door een 
hardhandige fixatie wordt in de eerste plaats de 
gefixeerde jongere getroffen. Maar de schade is 
veel groter, want alle jongeren zullen dagelijks 
angstig zijn. Wie weet ben jij de volgende die  
aan de beurt is. 

•  Ook in de gesloten jeugdhulp is een tekort aan 
gekwalificeerd personeel gesignaleerd door de 
vertrouwenspersonen. Zij hebben gemerkt dat  
dit tekort direct voelbaar is voor de jongeren.  
Een voorbeeld hiervan staat in het kader.

Tijdens groepsbezoek geven vijf jongens aan dat zij 

niet op verlof kunnen, doordat er zoveel invallers 

op de groep werken. Deze jongens moeten (bijna) 

allemaal nog op een eerste huisbezoek samen met 

een ervaren groepsleider. Echter, doordat er zoveel 

invallers zijn, kan de ervaren kracht niet van de 

groep af, want de jongens kunnen niet alleen zijn 

met invallers. Vijf jongens kunnen dus gedurende de 

zomervakantie niet op verlof door de onderbezetting 

van de groepsleiders. De impact hiervan was vanzelf

sprekend enorm! Nadat het AKJ hierover een signaal 

heeft afgegeven, is door de instelling een creatieve 

oplossing gevonden, waardoor deze jongens alsnog  

op verlof konden.

•  Vertrouwenspersonen worden soms benaderd 
door invalkrachten, die aangeven te schrikken 
van de wijze waarop in de jeugdhulpinstantie 
met de jongeren wordt omgesprongen, maar 
gezien hun positie hier zelf weinig mee kunnen 
doen. Zij kunnen dan niet gemotiveerd blijven 
om hier te werken en dus vertrekken zij na korte 
tijd, waardoor de continuïteit van het personeel 
uitblijft.

•  Een ander veel gehoord knelpunt is de vrije 
toe gang tot medische zorg. Regelmatig horen 
vertrouwenspersonen dat de medische dienst 
niet bereikbaar, of afwezig is. Daarnaast kunnen 
jongeren soms niet naar een behandelaar, omdat 
er onvoldoende groepsleiding is om hen hier 
naartoe te begeleiden. 

•  Gezien het gedwongen karakter van de gesloten 
jeugdhulp is deze sector klachtgevoelig. Helaas 
melden vertrouwenspersonen ook hier dat de 
klachtafhandeling vertraging oploopt, of niet 
volgens de klachtenregeling van de betreffende 
instelling verloopt. 
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Gesloten jeugdhulp
  Emily’s dilemma

Soms is een gesprek of een korte inmenging 
van de vertrouwenspersoon voldoende voor 
de jeugdige om de samenwerking met de 
begeleiding weer op te pakken. Uit deze case 
blijkt dat één gesprek al veel kan betekenen 
voor een jongere.

“De 15jarige Emily verblijft al 5 maanden op een 
van de gesloten groepen waar ik wekelijks kom. 
Ze is er gewend en heeft een vriendje, Gianni, uit 
een andere gesloten groep. In goed overleg met 
beide mentoren mogen zij elkaar twee keer per 
week zien. Tijdens mijn groepsbezoek vertelt Emily 
dat ze al een paar dagen veel spanning heeft. Haar 
verjaardag komt dichterbij, haar familie zal dan 
contact opnemen. Daar raakt ze heel gestrest van, 
want ze heeft thuis veel meegemaakt. De spanning 
liep zo hoog op, dat Emily zichzelf is gaan snijden. 
Diep snijden. Ze vertelt me dat de spanning er nog 
steeds zit. Ze kan niet slapen en ze verwacht dat 
ze zichzelf vanavond weer zal verwonden. Emily 
wil wel hulp, maar is ook bang dat haar vrijheden 
worden afgepakt als ze vertelt dat ze zichzelf 

snijdt. De tijd die ze heeft met Gianni is haar licht
puntje in de week. Dat wil ze niet kwijt raken.

Ik begrijp Emily’s dilemma en vraag of ze hierover 
in gesprek zou willen met de groepsleiding. Ook 
vertel ik haar dat elke jongere samen met zijn of 
haar mentor een signaleringsplan kan schrijven. 
Daarin staat hoe de groepsleiding kan zien dat je 
spanning hebt, én hoe ze hier het beste met jou 
over kunnen praten. Of als praten niet lukt, wat jij 
dan wel nodig hebt. Bijvoorbeeld de rust opzoeken 
in je kamer, een rondje lopen, of je moeder bellen. 
Ook leg ik uit dat de groepsleiding samen met jou 
zoekt naar iets wat de spanning vermindert. 

Met toestemming van Emily bespreek ik haar 
span ning met haar mentor. Zelf wil Emily er niet 
bij zijn, dat vindt ze te moeilijk. Haar mentor vindt 
dat jammer, maar is blij dat Emily het met mij 
heeft gedeeld. De mentor zegt dat hij weet dat het 
contact met Gianni heel belangrijk is voor Emily. Er 
is dan ook geen sprake van dat dit contact wordt 
stopgezet door het snijden. Want het heeft geen 

verband met elkaar. Sterker nog: hij ziet dat Emily 
opleeft als ze haar vriendje heeft gezien.

Ik loop terug naar Emily en vertel wat de mentor 
heeft gezegd. Ook vraag ik of zij nu wel durft aan 
te schuiven. Gelukkig is dat zo. Samen met haar 
mentor bespreekt Emily vervolgens wat ze die 
dag nodig heeft om de spanning te verminderen. 
Ze besluiten dat Emily geen rustmoment op haar 
kamer houdt, maar helpt met koken. Door deze 
afleiding komt zij niet in de verleiding om zichzelf 
te snijden. Na bedtijd zal de groepsleiding een paar 
keer aankloppen, om te vragen hoe het gaat. En 
als het echt niet gaat, kan Emily in de prikkelarme 
kamer slapen, daar is cameratoezicht. Maar met 
deze afspraken verwacht Emily dat het niet zo ver 
zal komen. Ook zal Emily de week erna samen met 
haar mentor een signaleringsplan schrijven. 
Mijn taak zit erop; door deze positieve ervaring  
zal Emily een volgende keer haar spanning makke
lijker met haar mentor of met de groepsleiding 
bespreken. En dat is wat ik als vertrouwenspersoon 
nastreef.” 

MIRJAM VERHOEF, vertrouwenspersoon AKJ Overijssel 
Uit de praktijk van
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3.  Bijdragen ter 
   verbetering van jeugdhulp 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd  
van het ministerie VWS
 
Verbetering feitenonderzoek in de jeugd-
beschermingsketen
 Praatplaat jeugdbeschermingsketen

In 2019 heeft het AKJ bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de praatplaat die de hele jeugdbeschermings
keten in beeld brengt vanuit het perspectief van het 
kind. 

 

Praktijkonderzoek klachtenprocedures in de jeugdhulp

In 2019 heeft het AKJ subsidie ontvangen van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid om praktijk
onderzoek te doen naar klachtenprocedures in de 
jeugdhulp. Het doel daarvan is te komen tot concrete 
verbeterpunten en handvatten voor de gecertificeerde 
instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en 
de Veilig Thuisorganisaties. 

Gesprek met IGJ over de resultaten van het toezicht 
op de JeugdzorgPlus
 Het AKJ heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) advies gegeven over de nulmeting van de stand 
van zaken betreffende de terugdringing van de toe
passing van vrijheidsbeperkende maatregelen, in het 
bijzonder van separeren. 
 
Wetswijzigingen
 
Wetsvoorstel harmonisatie van de rechtspositie 
van jeugdigen in gesloten instellingen
Het AKJ was betrokken bij de pré consultatie over het 
wetsvoorstel gericht op harmonisering van de rechts
positie van jeugdigen in gesloten instellingen. Onder
werpen van deze consultatieronde waren het doel 

van de wet, de drie regimes van gesloten jeugd hulp 
en vrijheidsbeperking. Het AKJ heeft zich in de consul
tatie sterk gemaakt voor rechtswaar borgen voor het 
inzetten van beperkende en contro lerende maat
regelen in de wet.

 Wettelijke basis vertrouwenswerk voor personen 
betrokken bij melding aan Veilig Thuis
Het wijzigen van de Jeugdwet en aanverwante 
regel  geving om de verantwoordelijkheid voor het 
vertrouwenswerk bij VWS te beleggen, bracht een 
probleem aan het licht met betrekking tot het ver
trouwenswerk voor personen betrokken bij een 
melding aan een Veilig Thuisorganisatie. Wettelijk 
gezien hebben nu alleen jeugdigen en hun (pleeg)
ouders die betrokken zijn bij een melding aan Veilig 
Thuis recht op een onafhanke lijke vertrouwens
persoon. Het AKJ heeft dit aange kaart bij VWS en 
betoogd dat ook anderen die bij een melding betrok
ken zijn recht zouden moeten hebben op een onaf
hanke lijk ver trouwenspersoon. In de praktijk biedt 
het AKJ deze ondersteuning al. In 2020 wordt dit 
aan gepast en is er een wettelijke basis voor het 
vertrouwens  werk voor alle personen die betrokken 
zijn bij een melding aan Veilig Thuis.

De praatplaat wordt gebruikt om kinderen uitleg te geven over
de partijen binnen de jeugdbeschermingsketen.
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Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief 
beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen  
en vertrouwenswerk jeugd
Met dit wetsvoorstel werd de verantwoordelijkheid 
voor het vertrouwenswerk belegd bij VWS. Echter, 
tevens werd een en ander gewijzigd in de overige 
bepalingen aangaande het vertrouwens werk. Zo 
verdween de term ‘onafhankelijk’ uit de begrips
bepaling van de vertrouwenspersoon. Het AKJ heeft 
dit aangekaart met als resultaat dat ‘onafhankelijk’ 
toch weer is opgenomen in de begrips  bepaling. Een 
zeer noodzakelijke wijziging daar onafhankelijkheid 
één van de pijlers is van sterk en kwalitatief hoog
waardig vertrouwenswerk.

Onderzoeken en rondetafelgesprekken

Rondetafelgesprek klacht- en tuchtprocedures
Het AKJ heeft een presentatie gegeven over klacht en 
tuchtprocedures en een aanzet voor verbeter punten, 
zoals het gelijktrekken van proce dures en afdwingen 
van de reactie van de instelling op de uitspraak van 
de klachtencommissie. Ook is begrip gevraagd voor 
de redenen van cliënten om te (blijven) klagen. 

Rondetafelgesprek Nationale Ombudsman over 
geluidsopname in de jeugdhulp
Het AKJ heeft bij een rondetafelgesprek van de 
Nationale Ombudsman informatie gegeven over 
geluidsopnamen en knelpunten in het jeugdhulpveld.   

Onderzoek i.v.m. nazorg Veilig Thuis 
In opdracht van VWS heeft QConsult Zorg onderzoek 
gedaan naar de behoefte aan nazorg na een onder
zoek door Veilig Thuis waarin het vermoeden van 
kindermishandeling wordt weerlegd en hoe de nazorg 
er uit zou kunnen zien. Het AKJ heeft bijgedragen  
met interviews en deelname aan een werksessie.  
Het onderzoek beoogt maatregelen voor kwaliteits
verbete ring van de aanpak van huiselijk geweld en 
kinder mishandeling.

Onderzoek naar drang in de jeugdhulp
In 2019 hebben de Raad voor Strafrechtstoepassing  
en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor Volks
gezond  heid en Samenleving (RVS) advies uitgebracht 
over het thema drang in de jeugdhulp. Het AKJ heeft 
hier een bijdrage aan geleverd door het beschikbaar 
stellen van cijfers en signalen en deelname aan een 
werksessie. Vanuit cliëntenperspectief heeft het AKJ 
aandacht gevraagd voor goede voorlichting over 
rechten en plichten van cliënten in de verschillende 
fases van hulpverlening (vrijwillig, ‘drang’, 
gedwongen). 

  Imago van de jeugdbescherming vanuit 
cliëntperspectief: Het begint met vertrouwen 
Het AKJ heeft een workshop geleid op een netwerk
bijeenkomst voor de raden van bestuur en raden van 
toezicht van de gecertificeerde instellingen (GI’s) over 
het imago van de jeugdbescherming vanuit cliënt

perspectief. Onze vertrouwenspersonen onder steunen 
veel cliënten bij het indienen van klachten bij de 
GI’s. De ervaring leert dat jeugdigen en ouders veel 
machte loosheid ervaren. En dat de leiding gevenden 
heel bepalend zijn bij de klachtafhandeling. Onze 
bood schap aan de GI’s: 

•  Neem cliënten serieus en zie een klacht als een 
kans om het imago te verbeteren. 

•  Stel landelijk een gedragscode in over de 
gewenste professionele houding, gebaseerd  
op dialoog.

•  Faciliteer leidinggevenden met een leer programma 
en registreer voortgang en resultaten.

•  Vertel positieve verhalen, weerspreek onjuiste 
beeldvorming van jeugdbeschermers over cliënten.

Onderzoek naar opnemen mogelijkheid tot 
schadevergoeding (Wkkgz) in de Jeugdwet
Het Nivel voert per 1 december 2019 een voorstudie 
uit in opdracht van VWS. Kern daarvan is het bestu
deren of het wenselijk is om een mogelijkheid tot 
schadevergoeding (artikel 20 uit de Wet kwaliteit 
klachten geschillen zorg (Wkkgz)) op te nemen in 
de Jeugdwet. Het AKJ is geïnterviewd in het kader 
van deze beoordeling en zal ook deelnemen aan de 
forum  discussies.



AKJ / Jaarverslag 2019 / pagina 22

Vrije toegang tot vertrouwenspersonen 

Vrijelijke toegang tot vertrouwens-
persoon scherper verwoord in 
Jeugdwet

In de huidige Jeugdwet staat dat gemeenten, 
jeugd hulpaanbieders, gecertificeerde instellingen 
en Veilig Thuis een onafhankelijke vertrouwens
persoon in de gelegenheid moeten stellen 
zijn taak uit te oefenen. Maar er staat niet dat 
jeugdigen vrijelijk toegang moeten hebben tot 
een vertrouwenspersoon. Lisa Westerveld van 
GroenLinks heeft een amendement ingediend op 
het wets voorstel Centraliseren tolkvoorzieningen 
auditief beperkten leef en werkdomein, luister
lijnen en vertrouwenswerk jeugd dat op 13 maart 
2019 is aangenomen door de Tweede Kamer. 
Dit amende ment waarborgt dat kinderen (en 
hun (pleeg)ouders) in de jeugdhulp te allen tijde 
zelfstandig toegang hebben tot contact met een 
vertrouwenspersoon zonder tussenkomst van 
anderen. Ook de Eerste Kamer heeft dit wets
voorstel en het amendement aangenomen. 

Aanbevelingen commissie de Winter

In juni verscheen het eindrapport van de Com
missie de Winter Onvoldoende beschermd, geweld 
in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden. 
Dit rapport is het resultaat van het onder zoek dat 
deze commissie in opdracht van het kabinet heeft 
uit gevoerd naar geweld in residen tiële instellingen, 
pleegzorg, justitiële jeugd inrichtingen, de jeugd
GGZ, de LVBsector, doven en blindeninstituten 
en azc’s. Uit het rapport blijkt dat een aanzienlijk 
percentage van de kinderen die van 1945 tot 
heden in jeugdzorg instellingen of pleeg gezinnen 
verbleven, onvoldoende beschermd zijn tegen 
fysiek, psychisch en seksueel geweld. Ook het AKJ 
was geraakt door de uitkomsten van dit rapport 
omdat kwetsbare kinderen die uit huis geplaatst 
werden, niet in veilige handen waren van degenen 
die hen juist hulp moesten bieden. 

In het rapport staan diverse aanbevelingen om  
de jeugdhulp in de toekomst veiliger te maken: 

plaat singen in gesloten instellingen moeten zoveel 
moge lijk worden voorkomen, de groepsgrootte 
moet worden verkleind, en jongeren moeten 
toe  gang krijgen tot onafhankelijke vertrouwens
personen. Deze laatste aanbeveling raakt ons 
vertrouwenswerk. 

Het rapport van de Commissie de Winter onder
streept het belang van de onafhankelijke vertrou
wens persoon en de vrije toegang van jeugdigen 
tot een vertrouwenspersoon. In de tweede helft 
van 2019 zijn wij hierover uitgebreid in gesprek 
gaan met zowel jeugdhulpinstanties als de jonge
ren die daar verblijven. En hebben we er op 
toe  gezien dat er direct actie plaatsvindt indien 
vertrouwenspersonen constateren dat deze vrije 
toegang niet wordt gewaarborgd door de instantie.

Het AKJ neemt via Jeugdzorg Nederland deel aan 
een commissie van bestuurders die de naleving 
van de aanbevelingen monitort en bevordert en 
aan een commissie die VWS adviseert over verdere 
maatregelen. 
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4. AKJ’s bekendheid vergroten 

Deelname aan congressen en 
bijeenkomsten 

Ook in 2019 was het AKJ aanwezig op een aantal 
bijeenkomsten voor professionals, met als doel het 
onder de aandacht brengen van het vertrouwenswerk 
en de rechten van jongeren in de jeugdhulp. 

•   In juni was het AKJ aanwezig met een informatie
stand op het congres Pleeg en Gezins huiszorg in 
Eindhoven.

•  Het Inspiratiefestival voor de medewerkers van 
de Raad voor de Kinderbescherming vond in juni 
plaats in Rotterdam. Het AKJ was daar aanwezig 
met een informatiestand. 

•  Het AKJ was deelnemer aan het symposium 
‘De kwaliteit van gezinshuizen’ in juni in Bunnik.

•  In september was het AKJ bij de Dag van de 
Jeugdprofessional 2019 van het SKJ in Utrecht.

•  In oktober was het AKJ met een informatiestand 
aanwezig op de jaarlijkse Voor de Jeugd Dag in 
Amsterdam. 

Actief op social media 

Wekelijks plaatsen we een aantal berichtjes op AKJ’s 
socialmediakanalen. In 2018 is AKJ gestart op 
Instagram – een populair medium onder jongeren.  
Het AKJ wil daarmee vooral jongeren tussen de 12  
en 18 jaar bereiken. In 2019 hebben we dit voortgezet. 

Het aantal volgers op Facebook, LinkedIn, Twitter en 
Instagram groeit gestaag zoals blijkt uit onderstaande 
grafieken.

InstagramTwitter LinkedInFacebook

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

2.700

213

1.100

850
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InstagramTwitter LinkedInFacebook

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

2.700

213

1.100

850

Groei in %

10% 14% 79% 135%

aantal volgers op 31-12-2019

Groei van social-mediakanalen in 2019Aantal volgers op 31-12-2019



AKJ / Jaarverslag 2019 / pagina 24

In 2019 besteden we op Facebook en Twitter extra aandacht aan het bereiken van pleeg ouders, 
pleeg kinderen en gezinshuiskinderen.

Een bericht op Instagram over rechten van  
jongeren in de jeugdhulp.

Een tweet over de landelijke bijeenkomst van  
het JeugdWelzijnsBeraad. 
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5. Feedback cliënten 

We vinden het essentieel 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 
jongeren die onze vertrouwenspersonen regelmatig 
bezoeken in open en gesloten instellingen, als aan 
volwassen cliënten na afloop van een ondersteunings
traject. Beide doelgroepen krijgen vragenlijsten die zij 
anoniem kunnen invullen. 

Jeugdigen en volwassenen die de vragenlijst 

hebben ingevuld zijn over het algemeen 

positief over de ondersteuning die zij krijgen. 

Jeugdigen waarderen de inzet van de vertrou

wens persoon met een 8,3. Volwassen zijn met 

een 8,1 ook tevreden over het vertrouwens

werk. 

Verbeterpunten 

Jongeren en volwassen cliënten zijn blij met de 
onder  steu ning van de vertrouwenspersoon. Maar er 
zijn verbeterpunten. Zo geven volwassen cliënten aan 
dat ze soms erg lang op ons moesten wachten. Dat 
hadden wij ook graag anders gezien: voor 2020 
proberen we de wachttijden te verkorten. En in 
andere gevallen had de cliënt toch een andere 
verwachting van hulp van de vertrou wens persoon.

We besteden daarom extra aandacht aan het uitleg
gen van wat wij kunnen betekenen en waar onze 
grenzen liggen. Ook weten nog niet alle jongeren wat 
hij of zij met de vertrou wens persoon kan bespreken. 
Of geeft de jongere aan de vertrouwenspersoon 
onvoldoende te vertrouwen om iets te bespreken.  
Dat blijft een ingewikkeld spanningsveld. We trainen 
de vertrou wens personen in het maken van echt 
contact, we houden ons aan onze afspraken en we 
zijn regel matig op de groepen, zodat dit vertrouwen 
kan worden opge bouwd. 

Positieve feedback van jongeren

•  “Blijf zo doorgaan! Je bent voor iedereen een helper en soms een redder in nood.”

•   “Je geeft iedereen de kans om iets te melden, of iets kwijt te willen, of een vraag te stellen. Dat is fijn.” 

•  “Kom iets vaker op de groep en geef duidelijk aan wanneer je komt.” 

•  “Je hebt me heel erg geholpen. Dank je wel!”
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Positieve feedback van volwassenen

•  “De vertrouwenspersoon nam mij serieus en deed haar uiterste best 
voor mij. Zij behandelde mij weer menselijk. Ze was vriendelijk en vooral 
deskundig. Ze heeft mij weer vertrouwen gegeven.”

•  “Door het professionele en warme optreden van de vertrouwenspersoon, 
het door haar inzichtelijk maken van het proces en haar kennis van zaken, 
voelden we ons enorm gesteund.”

•  “Het duurde wel lang voordat ik aan de beurt kwam, dat zou ik graag 
anders hebben gehad. Maar uiteindelijk ben ik heel goed geholpen.”

•  “Het veilige gevoel om de vertrouwenspersoon te bereiken indien nodig 
is goud waard!”

•  “Het was een bijzondere ervaring dat de AKJ medewerker echt naast mij 
ging staan in mijn lastige zaak. Bedankt.”

•  “Ik had eerder willen weten van het bestaan van AKJ. Nu ben ik goed 
geholpen maar een paar jaar geleden had ik iets waar ik ook graag hulp 
bij had. Maar ik wist niet van jullie bestaan.”

•  “De vertrouwenspersoon was heel fijn, ze ondersteunde me en gaf 
vertrouwen. Ze was eerlijk en erg betrokken.”
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Het AKJ biedt landelijk onafhankelijk vertrouwens werk 
aan iedereen die te maken heeft met de jeugdhulp. 
Onze ambitie is dat kinderen en ouders met ver trou
wen verder kunnen in de jeugdhulp. 

Doel

Het AKJ beoogt de positie van cliënten in de jeugd
hulp te versterken. Het onafhankelijke vertrouwens
werk 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 ver
trouwens werk landelijk uit in opdracht van het 
ministerie van VWS. Hiernaast voert het AKJ ver
trouwenswerk voor de Raad voor de Kinder bescher
ming uit in opdracht van het ministerie voor Justitie 
en Veiligheid. 

Werkwijze en activiteiten 

Het AKJ bestaat bijna 50 jaar. Er is veel expertise 
opgebouwd over de vormgeving van onafhankelijk 
vertrouwenswerk vanuit wettelijke kaders over de 
rechtspositie van cliënten in de jeugdhulp. Het AKJ 
heeft deze kennis en expertise ook in 2019 met 
overtuiging ingezet. 

Samenwerking met Zorgbelang

Vijf zorgbelangorganisaties voeren een derde van het 
vertrouwenswerk uit als onderaannemer. Het gaat om 
Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Fryslân, Zorgbelang 
Drenthe, Zorgbelang Inclusief (in de provincie Gelder
land) en Zorgbelang Brabant/Zeeland. 

Cliënten uit het hele land kunnen rekenen op dezelfde 
beschikbaarheid en kwaliteit van vertrouwenswerk, 
zoals in dienstverleningsovereenkomsten tussen 
het AKJ en de Zorgbelangorganisaties is vastgelegd. 
Elk kwartaal worden de afgesproken kwaliteit en 
productie getoetst.  

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. 

Kwaliteitscertificaat  
De werkwijze van de vertrouwenspersonen is 
geborgd via een intern kwaliteitssysteem en het 
AKJ is sinds 2010 ISO 9001 gecertificeerd volgens 
de CIIO Maatstaf. Ook in 2019 is het AKJ wederom 
getoetst door het CIIO aan de hand van de CIIO 
Maatstaf 2016/ISO 9001:2015 norm voor pro fes
sionele dienstverleners. Deze toets leverde ook 
dit jaar weer een positief resultaat op. 

Deskundigheidsbevordering 
Op geleide van hun vraag is voor medewerkers in 
2019 een aanbod gerealiseerd voor (bij)scholing 
en deskundigheidsbevordering. Het aanbod werd 
verzorgd door ervaren collega’s en externen. 
Vanzelfsprekend namen de vertrouwenspersonen 
van Zorgbelang deel aan de trainingen. 

Hiernaast zijn voor de intervisie voor vertrou
wens personen nieuwe externe begeleiders 
aan getrokken. Intervisie biedt de ruimte voor 
professionele reflectie, een belangrijk element 
voor het – vaak solistische – werk van de 
vertrouwenspersonen. 

6. AKJ als organisatie
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Kerntaken AKJ

Landelijke toegang tot vertrouwenswerk
 
 Voor al onze cliënten zijn we laagdrempelig en toegankelijk. We zijn op werk-

dagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar per telefoon, e-mail, de vraag-, 

klacht- en contactformulieren op de website en via de online chat op  

www.akj.nl in de middag en avonduren. 

Informatie en advies 

We verstrekken individueel informatie en advies aan cliënten. Dit gaat om 

een (eenmalig) contact ter beantwoording van een vraag over rechtspositie, 

klachtroutes en de jeugdhulp in het algemeen.

(Klacht-)ondersteuning

We bieden individuele klachtondersteuning aan cliënten middels een start-

gesprek over de klachten, het opstellen van (klacht-)brieven, klacht gesprekken 

met medewerkers, leidinggevenden, managers, richting klachten commissie,  

of in een procedure bezwaar en beroep. Daarnaast bieden we individuele 

klacht ondersteuning aan cliënten in het kader van tuchtrecht. 

(Groeps-)bezoeken

Alle jeugdigen in de (semi)-residentiële jeugdhulp worden bezocht volgens 

een vaste frequentie en door een vaste vertrouwenspersoon. Tijdens een 

bezoek wordt contact gelegd met iedere nieuwe jeugdige, krijgt de jeugdige 

uitleg over zijn/haar rechtspositie (afgestemd per specifieke jeugdige en type 

instantie), over het klachtrecht en over het vertrouwenswerk. Alle aanwezige 

jeugdigen krijgen de ruimte om vragen te stellen, problemen te bespreken 

en onvrede kenbaar te maken. Daarnaast kunnen jeugdigen zelf contact 

opnemen met de vertrouwenspersoon buiten de (groeps-)bezoeken om. 

Kernwaarden AKJ 

• Onafhankelijk  • Motiverend 

• Stem geven • Vastberaden

• Zonder oordeel • Verbindend

Onze kernwaarden vertellen hoe wij ons werk doen. Meer weten? Kijk op www.akj.nl/kernwaarden.
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Kerntaken AKJ (vervolg)

Voorlichting 

 Onze vertrouwenspersoon geven voorlichting aan groepen jeugdigen, 

cliëntenraden, jongerenraden en jeugdhulpprofessionals over de rechten en 

de rechtspositie van jeugdigen in de jeugdhulp. Daarbinnen is er expliciet 

aandacht voor het klachtrecht en de functie van de vertrouwenspersoon. 

Signalering 

Indien er sprake is van een situatie waarbij de veiligheid en de rechtspositie 

van de jeugdige in het geding is, signaleren vertrouwenspersonen dit bij de 

instelling. Daarnaast informeert de vertrouwenspersoon de instelling over 

opvallende zaken betreffende de kwaliteitsverbetering van de zorg en die 

afbreuk doen aan de rechten van cliënten. Het toetsingskader van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd vormt hiervoor de leidraad. Indien nodig doet de 

vertrouwenspersoon op basis van een afwegingskader een melding bij de IGJ. 

We hanteren de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Instantiebeheer 

Aan elke instantie (jeugdteam/wijkteam/cjg, gecertificeerde instelling, 

jeugdhulp aanbieder, Veilig Thuis) worden vaste (teams van) vertrouwens-

personen gekop peld die zorgen voor goede samenwerkingsafspraken  

– afspraken rondom de uitvoering van het vertrouwenswerk binnen de 

betreffende instantie – en een goede uitvoering van deze afspraken. In  

een jaarlijks overleg worden de samenwerkingsafspraken geëvalueerd. 

Rapportage en evaluatie 

 Alle instanties ontvangen jaarlijks een rapportage waarin wordt teruggeblikt 

op de werkzaamheden en contacten van de vertrouwenspersonen met hun 

cliënten. Daarin staat een toelichting op de cijfers vanuit de cliëntcontacten 

en een overzicht van de afgegeven signalen bij de betreffende instantie. 

De rapportage wordt jaarlijks met de instantie besproken tijdens het 

evaluatieoverleg. 

Bijdragen ter verbetering van jeugdhulp

Het AKJ draagt bij aan onderzoeken, wetsontwikkeling en bijeenkomsten van 

externe partijen – zoals het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie en 

Veiligheid, de Kinderombudsman en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd – 

gericht op de verbetering van het klachtrecht en de jeugdhulp. 
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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 jeugd 
hulpinstellingen, Jeugdbescherming, Jeugd reclas sering 
en van Veilig Thuisorganisaties.

•  BEJEGENING: 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 reage
ren op email of voicemails, het niet nakomen 
van afspraken en beloftes, de aanwezig heid van 
wacht lijsten en het niet beschikbaar zijn van 
geïndi ceerde hulp.

•  BESLISSINGEN: alle klachten over onzorgvuldigheid 
bij het (niet) nemen van beslissingen, bijvoorbeeld 
onvoldoende motivatie of onderbouwing. Daar
naast vallen hieronder klachten over onvoldoende 
betrok kenheid van de cliënt bij het tot stand 
komen van beslissingen, nietproportionele beslis
singen (bijvoorbeeld bij sancties tegen jongeren) 
en het niet of te laat afgeven van een verlenings
besluit.

•  DOSSIER: alle klachten met betrekking tot het 
dossier, zoals het ontbreken van stukken en on 
duide lijkheid of onenigheid over welke stukken 
wel of niet tot het dossier behoren. Tevens vallen 
hieronder klachten over het niet volgen van proce
dures en regels rondom inzage of afgifte van 
(onderdelen van) het dossier.

•   GEBREKKIGE INFORMATIE: alle klachten over  
ge brek kige informatie over bijvoorbeeld de werk
wijze van de instantie, onvoldoende uitleg over  
de te volgen hulpverlening, onvoldoende infor ma
tie 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.

•  KLACHTENPROCEDURE: alle klachten over de 
manier waarop met klachten is omgegaan,  
bij  voor   beeld het afhouden van klachten, of het  
niet houden aan vastgestelde klachtprocedures.

•   MAATREGELEN EN SANCTIES GESLOTEN JEUGDHULP: 
alle klachten over de onjuiste toepassing van 
beper kende en controlerende maatregelen en 
andere sancties binnen de gesloten jeugdhulp.

•  ONDERZOEK: alle klachten gerelateerd aan onder
zoek 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 persoonsgegevens richting derden.

•   RAPPORTAGE: 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 klach
ten over (gebrek aan) samenwerking tussen 
instellingen, toegang jeugdhulp en andere aan  
de jeugdhulp gerelateerde instanties.

•   UITVOERING JEUGDHULP: alle klachten over de 
uitvoering van de hulpverlening, 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 

Heb jij vragen of klachten over jeugdhulp?

• Bel naar 088 555 1000

• Mail naar info@akj.nl

• Chat op www.akj.nl

Volg het AKJ op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. 

https://www.facebook.com/akj.nl/
https://twitter.com/AKJ_nl
https://www.linkedin.com/company/akj---vertrouwenspersonen-in-de-jeugdhulp
https://www.instagram.com/akj_jeugdhulp/

