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Vooraf
Welkom in het AKJ Jaarverslag 2021. 

Terugkijkend op 2021 zie ik dat wij 20.387 
vragen en klachten hebben ondersteund van 
kinderen, jongeren in de jeugdzorg en hun 
ouders. Ik hoop dat de jeugdzorg de vragen 
en klachten als kansen kan zien. Kansen 
om de jeugdzorg te verbeteren en daarmee 
het dagelijks leven van kinderen, jongeren 
en hun ouders beter te maken. Dat is haar 
primaire opdracht. De in dit verslag besproken 
klachten kunnen hier goed bij helpen. Het 
AKJ heeft in het verslagjaar het rapport 
‘Help, een klacht!’ uitgegeven. De titel is zo 
gekozen omdat wij regelmatig meemaken 
dat medewerkers in de jeugdzorg een klacht 
als een aanval of bedreiging ervaren. Maar 
achter elke klacht zit een verhaal waar zij op 
kunnen en moeten inspelen. Zie die klachten 
dus als iets positiefs! Dat doen wij als AKJ zelf 
ook. Mensen kunnen immers ook een klacht 
indienen over het AKJ. Daarom hebben wij ook 
naar onszelf gekeken en onze klachtprocedure 
nog toegankelijker gemaakt, waarbij cliënten 
welkom zijn hun klacht te delen met ons 
of de klacht direct naar de onafhankelijke 
klachtencommissie te sturen. Wij nemen ze 
ter harte.

Pieter Wetser, bestuurder
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Lange wachtlijsten
In 2021 is het aantal wachtenden en de 
wachttijd voor ondersteuning door een 
vertrouwenspersoon verder gegroeid, 
met name voor volwassenen. Als onze 
vertrouwenspersonen te veel vragen om 
ondersteuning krijgen, kiezen wij ervoor 
eerst de kinderen te helpen en moeten 
(pleeg)ouders helaas wachten. Tijdens de 
coronapandemie zijn de wachtlijsten voor 
volwassenen flink opgelopen. De afstand 
die (pleeg)ouders tot de jeugdzorg ervaren 
werd groter tijdens de crisis. Zij hebben 
in grotere getalen een beroep gedaan op 
het AKJ en tot onze spijt moesten zij soms 
maanden wachten voor ze werden geholpen. 
Dit probleem hebben wij aangekaart bij het 
ministerie van VWS. Zij zijn de (pleeg)ouders 
te hulp geschoten met extra middelen voor 
2022. Daar zijn we blij mee, maar we zien dat 
de grotere vraag in 2022 aanhoudt. Het blijft 
dus druk, maar we doen er alles aan om ook 
de (pleeg)ouders te ondersteunen.
                    
Geweld in de jeugdzorg
Enkele jaren geleden heeft Commissie De 
Winter onderzoek gedaan naar geweld in de 
jeugdzorg sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Het bleek helaas dat hier decennia lang veel 
geweld is toegepast. Wij trekken ons dat 
aan en willen graag een vaste rol spelen om 

geweld in de jeugdzorg te voorkomen of te 
beëindigen. De vertrouwenspersonen zijn 
de aangewezen personen om geweld aan 
te kaarten, omdat zij zowel alle kinderen 
alsook de hulpverleners persoonlijk kennen. 
Bovendien zijn de vertrouwenspersonen 
als enigen onafhankelijk. Samen met 
de jeugdzorg zetten we in elke van de 
Nederlandse provincie ten minste één project 
op over het bespreken van en stoppen met 
geweld. Dit zijn uiteenlopende projecten en 
uit de reacties van jongeren en hulpverleners 
blijkt dat onze initiatieven gewaardeerd 
worden. Wij hopen dat VWS ons in staat stelt 
om dit beleid structureel voort te zetten, 
zodat kinderen en hun hulpverleners veilig 
met elkaar kunnen optrekken. Graag verwijs ik 
in dit kader naar het interview met Penina en 
Esther, op pagina 22 . 

Gezinshuizen
Ook in 2021 is het aantal kleinschalige 
woonzorgvormen verder toegenomen. 
Wij vinden dat een goede ontwikkeling. 
Minder kinderen in een meer natuurlijke en 
persoonlijke situatie laten opgroeien werkt 
voor iedereen beter. Dit heeft ook gevolgen 
voor het vertrouwenswerk. Het is belangrijk 
dat wij als vertrouwenspersonen een goede 
samenwerking hebben met gezinshuisouders. 
Bij aanvang kan het onwennig zijn dat 

een vertrouwenspersoon meekijkt naar 
hoe de kinderen leven en opgroeien in 
hun gezinshuis. Daarom organiseren we 
gesprekken tussen vertrouwenspersonen 
en gezinshuisouders over hoe het dagelijks 
leven voor kinderen in gezinshuizen verder 
verbeterd kan worden. Jojet vertelt hier meer 
over op pagina 30 . 

Tenslotte
Afgelopen jaar bestond het AKJ 50 jaar. 
Daarmee zijn wij de oudste en meest ervaren 
Nederlandse vertrouwenswerkorganisatie. 
Dat zie je terug in de kwaliteit van ons 
werk en in de betrokkenheid van onze 
vertrouwenspersonen. Ik ben trots op alle 
vertrouwenspersonen die namens AKJ dit 
belangrijke werk doen. Zij werken vanuit hun 
hoofd en hart. Deze combinatie vraagt soms 
veel van hen. Trots spreek ik mijn waardering 
uit voor hun inzet in de afgelopen 50 jaar. En 
nu op naar de volgende 50!

Hartelijke groet,
Pieter Wetser, bestuurder

AKJ JAARVERSLAG 2021 / 4



“In 2021 moest ik na mijn zwangerschaps
verlof wennen aan een werkpraktijk waarin 
er door corona veel veranderd was. Als 
vertrouwenspersoon ging ik uiteraard nog 
wel langs de jeugdinstellingen om jongeren 
te bezoeken, maar er moest ook veel digitaal, 
bijvoorbeeld de klachtgesprekken. Digitaal 
werken maakt mijn werk lastiger. Je kunt 
moeilijker aanvoelen hoe de cliënt erbij zit, je 
ziet minder lichaamstaal. En voor ons werk is 
het belangrijk om dit altijd te weten. Face to 
face heeft toch echt mijn voorkeur.

Ongepast en negatief
Er was een casus waarbij ik normaal 
 gesproken een time-out ingelast zou hebben 
om een rondje te lopen. Tijdens een moei zaam 
klachtgesprek liepen de emoties hoog op. Ik 
laste een digitale time-out in om telefonisch 
met mijn cliënt te overleggen. Ik heb de ca-
mera en het geluid uitgezet en ben in gesprek 
gegaan met de cliënt. Op dat moment voer-
den de leidinggevende, twee gezinsmanagers 
en de notulist die nog in de call zaten, een ge-
sprek over de cliënt. Ze deden zeer ongepaste 
en negatieve uitspraken. Ik heb de camera en 
microfoon weer aangezet en hen hier direct 
op aangesproken. Ze waren verbaasd dat ik 
ze kon horen, terwijl ik duidelijk had aangege-
ven dat ik de camera en microfoon uitgezet 
had maar niet weg was. Ik heb ze gevraagd te 
stoppen.

Naar tevredenheid afgehandeld
Naar aanleiding van dit incident heb ik 
een signaal afgegeven: dat wij als AKJ 
geschokt waren dat vier professionals zo 
negatief spraken over een cliënt en dat 
niemand ingreep. En dat er vervolgens 
na mijn handelen geen excuses werden 
aangeboden. Ik heb ook gevraagd in hoeverre 
medewerkers geschoold zijn in digitale 
communicatietechnieken en het omgaan met 
privacy. Vanuit de directie van de organisatie 
hebben we een reactie gekregen met excuses 
en een vervolggesprek met een hogere 
leidinggevende. Dat was een goed gesprek 
en alles is tenslotte naar tevredenheid 
afgehandeld.

Liever face to face
Wat ik hiervan geleerd heb is dat ik tijdens 
een volgend digitaal klachtgesprek nog 
duidelijker moet zijn dat ik het gesprek niet 
verlaat, maar alles even uitzet. Dat mensen 
niet denken dat ik vertrokken ben uit het 
gesprek. Ik wil voorkomen dat dit nog een keer 
gebeurt. Maar je snapt dat ik tegelijk heel blij 
ben dat met het verdwijnen van corona nu 
ook de face to face klachtgesprekken weer 
terugkomen!”

UIT DE  
PRAKTIJK 01
Jayanti   
Vertrouwenspersoon 
Noord-Holland

‘ Digitaal 
werken maakt 
mijn werk 
lastiger, face 
to face heeft 
toch echt mijn 
voorkeur’
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“Ondanks dat de pandemie de maatschappij 
volledig op zijn kop heeft gezet, is ons werk 
altijd doorgegaan. We kregen te maken met 
allerlei uitdagingen die een beroep deden 
op onze flexibiliteit. Dit werk doe ik met 
passie. Ik wil een luisterend oor bieden, 
een stem kunnen geven. Corona eiste niet 
alleen van ons, maar ook van de jongeren 
en medewerkers veel flexibiliteit. Ik merkte 
bij hen enerzijds een bepaalde gelatenheid 
met betrekking tot alle maatregelen. 
Tegelijkertijd ervaarde ik ook onzekerheid en 
prikkelbaarheid. Omdat iedereen thuis zat 
was er verbondenheid binnen woongroepen. 
Naar mate het langer duurde, zag ik ook meer 
onrust. 

Signaleren binnen het 
vertrouwenswerk
Juist in coronatijd merkte ik dat jongeren 
bovenop hun al aanwezige problematiek 
ook tegen situaties aanliepen, die ze niet 
begrepen en hun wereld nog ingewikkelder 
maken. Vertrouwenspersonen hebben een 
signalerende taak. Voorwaarde daarvoor is dat 
we de jongeren op locatie kunnen bezoeken. 
Door ziekte, quarantaine en/of (test)beleid 
werd dit bemoeilijkt. Toch is het cruciaal om 
daar scherp op te blijven. Jongeren hebben 
me bijvoorbeeld verteld dat ze op hun kamer 
op hun bed werden gefixeerd, omdat de 
leiding niet meer wist hoe ze hen rustig 

konden krijgen. Op deze situatie van geweld 
in de jeugdzorg heeft het AKJ een signalering 
afgegeven. Het is besproken met de 
organisatie en gemeld bij de Inspectie, die een 
onderzoek heeft uitgevoerd. Omdat wij door 
onze bezoeken veel zien van het leefklimaat 
van jongeren, draagt onze signalering bij aan 
de kwaliteit in de jeugdzorg. Op een andere 
groep vertelde een jongere dat hij zich steeds 
meer terugtrok op zijn kamer. Groepsgenoten 
reageerden onderling geïrriteerd, waardoor 
de leiding ook geïrriteerd werd. Samen 
hebben we dit besproken met de begeleiders. 
Door de bewustwording verbeterde de 
sfeer. Een positieve samenwerking met 
medewerkers biedt ruimte voor het werk 
van vertrouwenspersonen. Zo zijn we een 
vertrouwd gezicht voor de jongeren en de 
organisaties.

Grootste compliment
Laatst vroeg een jongere: ‘Mag ik jouw 
nummer in mijn telefoon zetten? Dan 
hoef ik nooit te wachten tot jij langskomt.’ 
Dat is het grootste compliment dat ik als 
vertrouwenspersoon kan krijgen. Daar doen 
we het voor!”

UIT DE  
PRAKTIJK

Proneta 
Vertrouwenspersoon 
Overijssel

02

<

‘ Een basis voor 
 samenwerking 
met 
 organisaties 
is  belangrijk 
om ons 
vertrouwens
werk goed  
te kunnen 
neerzetten’
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‘Een klacht is een leermoment 
voor alle betrokkenen waar 
intern en sectorbreed van 

geleerd moet worden’ >

UIT DE  
PRAKTIJK 03
Joliska  
en Caroline  
Jurist en Juridisch 
beleidsmedewerker 
bij het AKJ
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“Wij hebben in 2021 het rapport ‘Help, 
een klacht!’ gepubliceerd en daar zijn we 
best trots op. Dat rapport is het resultaat 
van 1,5 jaar praktijkonderzoek, met als 
einddoel betere klachtbehandeling in de 
jeugdbeschermingsketen. 

Klachten normaliseren
Een van de belangrijke bevindingen uit ons 
onderzoek is dat klachtenregelingen van 
instanties vrijwel nooit helemaal voldoen aan 
de wettelijke eisen. Verder viel het op dat 
professionals veelal negatieve associaties 
hebben bij het woord klacht. In hun opleiding 
hebben ze vaak niet geleerd hoe met klachten 
om te gaan, terwijl jeugdzorg juist een 
klachtgevoelige sector is omdat je ingrijpt in 

het familieleven. Klachten zijn onlosmakelijk 
verbonden met deze sector. Nu wordt een 
klacht vaak als zwaar ervaren, terwijl wij 
denken dat de praktijk beter wordt als 
omgaan met klachten genormaliseerd  
wordt.

Kan en moet beter
De hoofdconclusie: het kan en moet beter. 
Een klacht is een leermoment voor alle 
betrokkenen waar intern en sectorbreed van 
geleerd moeten worden. Klachtbehandeling 
vereist kennis en expertise, zowel bij de 
behandelaar als bij de professional waar de 
klacht over gaat. Klachtbehandeling moet 
wat ons betreft onderdeel worden van de 
opleiding en gedurende iemands carrière 
moet er aandacht voor blijven. En ook: meer 
investeren aan de voorkant. Dus voorkomen 
dat een probleem of onduidelijkheid een 
klacht wordt. Jeugdzorgprofessionals moeten 
proactief signaleren als een cliënt ontevreden 
is en dit aankaarten of zij iets merken van 
oneffenheden in de samenwerkingsrelatie.

Tien gouden regels
We hebben tien gouden regels opgesteld. 
Een van de belangrijkste is dat er meer 
aandacht moet zijn voor de jeugd. Stap 
de belevingswereld van jongeren binnen: 
hoe willen zij hun klacht afhandelen? Geef 
jongeren communicatiemateriaal dat op hen 
is afgestemd. Formulieren of procedures zijn 
nu vaak veel te moeilijk, waardoor ze amper 
kun klachtrecht kunnen uitoefenen. Het 
rapport is positief ontvangen door collega’s 
en bij instanties. Collega’s herkenden het 
en ervaren soms dezelfde problemen als 
cliënten. De ministeries van VWS en Justitie 
en Veiligheid zijn aan het kijken wat ze met 
het rapport kunnen doen. Een voortvloeisel 
is een praatplaat over klachtroutes voor 
(pleeg)ouders en kinderen, die ze op speelse 
wijze de juiste route wijst naar de persoon 
of instantie waar je je klacht kunt indienen. 
Ook zijn we met hogescholen in gesprek om 
klachtenbehandeling op te nemen in hun 
curricula.” 

<

‘ Stap de belevingswereld van jongeren  
binnen: hoe willen zij hun klacht afhandelen? 
Geef jongeren communicatiemateriaal dat  
op hen is afgestemd’ 

UIT DE  
PRAKTIJK 03
Joliska  
en Caroline  
Jurist en Juridisch 
beleidsmedewerker 
bij het AKJ
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Silke (16 jaar) belt met een vertrouwens
persoon van het AKJ en ze vertelt haar 
verhaal. Ze vindt de samenwerking met haar 
jeugdbeschermer niet goed gaan. Silke krijgt 
nauwelijks een reactie op haar vragen, de 
jeugdbeschermer luistert onvoldoende naar 
haar én is niet altijd even duidelijk in wat ze 
vertelt. Silke heeft al vaker geprobeerd dit 
te bespreken, maar dat heeft niet tot een 
oplossing geleid.

Silke* is er niet op uit om een officiële 
klacht in te dienen. Ze wil vooral dat 
de samenwerking beter wordt. En de 
gelegenheid krijgen om in een gesprek met 
de jeugdbeschermer haar verhaal te vertellen, 
haar vragen te stellen en afspraken vast 
te leggen. Ze wil dit niet alleen doen en ze 
vindt het fijn als er een vertrouwenspersoon 
bij zit. Silke schrijft samen met de 
vertrouwenspersoon een e-mail met haar 
vragen voor de jeugdbeschermer met het 
verzoek samen met de vertrouwenspersoon te 
worden uitgenodigd voor een gesprek. Nadat 
ze de e-mail verstuurd had, kreeg ze gelijk een 
uitnodiging voor een gesprek.

Concrete afspraken
Een week na de uitnodiging komen ze samen. 
Silke kan tijdens het gesprek prima vertellen 
wat haar bezighoudt. De jeugdbeschermer 
biedt haar excuses aan. Ze vertelt dat ze 

écht de indruk heeft dat ze naar Silke luistert 
en correct is in het beantwoorden van de 
vragen die Silke stelt. Silke legt uit dat de 
jeugdbeschermer voor haar moeilijke woorden 
gebruikt, die ze niet altijd begrijpt. En dat 
het haar zou helpen als de jeugdbeschermer 
checkt of Silke zich begrepen voelt. Ze maken 
concrete afspraken. Zo spreken ze af dat 
de jeugdbeschermer binnen vijf werkdagen 
reageert op een e-mail van Silke, en eens per 
twee weken is er een gesprek op het kantoor 
van de jeugdbeschermer. Silke is blij met de 
aanwezigheid van de vertrouwenspersoon, 
omdat ze het gesprek samen goed hebben 
voorbereid en de vertrouwenspersoon de 
vragen kon stellen die Silke soms even niet 
meer wist.

Meer vertrouwen
Drie weken na het gesprek belt Silke met 
de vertrouwenspersoon en ze vertelt dat de 
samenwerking nu beter gaat. Dankzij het 
gesprek heeft ze weer meer vertrouwen in de 
jeugdbeschermer. Ze sluit het telefoontje met 
de vertrouwenspersoon af met de woorden: ik 
word gehoord!

*Om privacy-redenen gebruiken we niet de (echte) 

naam van de jongere. 

01
Silke (16) 
Over de  
samenwerking  
met haar 
vertrouwenspersoon

‘ Ik wil  
gehoord 
worden!’

ERVARINGS
VERHAAL
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Mevrouw Halman (34 jaar) heeft al een 
hele tijd klachten over de samenwerking en 
communicatie met haar jeugdbeschermer. 
Zij voelt zich niet gehoord en ze begrijpt 
niet waarom de jeugdbeschermer haar 
zorgen rondom haar vijfjarige zoontje niet 
serieus neemt. De jonge moeder is ten 
einde raad en ze besluit om de telefonische 
adviesdienst van het AKJ te bellen. Zij 
geeft aan dat ze graag ondersteuning wil 
van een vertrouwenspersoon om haar 
klachten en zorgen te bespreken met 
jeugdbescherming. Zij hoopt dat zij hierdoor 
door jeugdbescherming serieuzer genomen 
zal worden en dat de samenwerking met de 
jeugdbeschermer zo zal verbeteren.

Startgesprek 
Een van de vertrouwenspersonen van AKJ 
Zuid-Holland nodigt mevrouw Halman uit voor 
een intakegesprek. Zij luistert uitgebreid naar 
het verhaal en de onvrede van de moeder. 
De vertrouwenspersoon geeft tijdens dit 
gesprek, maar ook bij de vervolggesprekken 
voorafgaand aan het klachtgesprek met 
jeugdbescherming eerlijk aan wat de jonge 
moeder van het AKJ kan verwachten en wat 
de moeder eventueel zelf nog zou kunnen 
doen om haar situatie te verbeteren.

Gehoord
De vertrouwenspersoon helpt de moeder 
bij het formuleren van haar klachten in een 
klachtbrief. Ondertussen gaat ze zelf aan 
de slag met een aantal tips en adviezen van 
de vertrouwenspersoon. Jeugdbescherming 
nodigt mevrouw Halman uit voor een 
gesprek. De vertrouwenspersoon sluit 
hierbij ook aan. Het klachtgesprek met de 
jeugdbeschermer en de klachtenfunctionaris 
van jeugdbescherming verloopt positief, mede 
dankzij de persoonlijke stappen die mevrouw 
Halman tijdens het ondersteuningstraject met 
het AKJ zelf al heeft doorlopen. 

“Ik ervaar meer begrip voor mijn situatie. 
Ik ben blij met de helderheid en de reactie 
van jeugdbescherming op mijn klachtbrief. 
Ik voel mij gehoord.” De samenwerking en 
communicatie verlopen dankzij de inzet van 
de vertrouwenspersoon een stuk beter, dat is 
een fijn gevoel.” 

02
Mevrouw Halman (34) 
Over de  
samenwerking  
met haar 
jeugdbeschermer

‘ Ik ervaar meer 
begrip voor 
mijn situatie’

ERVARINGS
VERHAAL
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2021  
in  cijfers

 10.026  unieke cliënten

6.783 hiervan zijn volwassenen 
3.243 hiervan zijn kinderen en jongeren

Volwassenen

Jongeren

Cliënttevredenheid 

 23.914  
Groepsbezoeken
afgelegd bij 
jeugdhulpinstanties

8,8

8,5
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2.990 977  voorlichtingen

Signalen & verbeterpunten 
Besproken met verantwoordelijken 
van instanties:  507 

Team Tuchtzaken 
 164  cliënten zijn ondersteund 
in het kader van tuchtrecht.

?!

In totaal zijn er in 2021  20.397  
vragen, problemen en klachten met 
een vertrouwenspersoon besproken.

?  vragen gesteld  

!  problemen besproken  

 klachten geuit 

Informatie- en adviestrajecten

Klachtondersteuningstrajecten

Totaal aantal trajecten 
met vertrouwenspersonen 

  Volwassenen   Kinderen en jongeren

4.655

4.804 12.603

9.327

Top 3 geuite 
klachten in 2021

 Bejegening  

 Beslissingen  

 Bereikbaarheid/Beschikbaarheid/Afspraken

47%

33%

20%

1.7472.393
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874 894
20

552 574
22

1.036 1.100
64

1.069 2.909 3.978

2

156

119

190

228

164

130

6.783 3.243  10.026 

6.469 2.981  9450 

2021

2020

+576
cliënten meer dan in 
2020 verder geholpen 
met informatie, advies of 
ondersteuning

>1.000
van deze 10.026 unieke cliënten 
deden bovendien meerdere keren of 
over meerdere instanties een beroep 
op de vertrouwenspersoon

Aantal geregistreerde unieke cliënten 
met vragen, problemen of klachten

Over welke instanties bespraken jongeren en volwassen 
vragen, problemen of klachten met een vertrouwenspersoon?

Jeugdhulpaanbieders

Gecertificeerde Instellingen 

Algemeen jeugdhulp 

Toegang jeugdhulp 

Veilig Thuis

Raad voor de Kinderbescherming 

cliënten

betrokken jeugdzorgprofessionals

ondersteuningen

beroepsprocedures

Ondersteuning door 
Team Tuchtzaken

6

  Volwassenen   Kinderen en jongeren

  Volwassenen   Kinderen en jongeren

3.311 3.690

1.106 1.258
152

379

 2021   2020
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?  Waarover stelden cliënten vragen? 

Werkwijze instantie 1.679

Wetgeving 1.088

Klachtroutes, zorgaanbod of financiën van zorg 1.041

Werkwijze vertrouwenspersoon 926

Groepsregels 70

!  Welke problemen bespraken 
cliënten met de vertrouwenspersoon?

Woonsituatie | Groep | Groepsgenoten 710

Familie | Thuis 549 

Psychisch | Welzijn 424

Toekomst hulpverlening 411

Vrienden | School | Werk  230

Persoonlijke geschiedenis in de hulpverlening 199

Seksualiteit | Relaties 149

Lichamelijk | Psychisch geweld 46

Drugs | Alcohol | Gokken 44

Geloof | Religie 12

Zwangerschap 13

Andere problemen 203

90%
van deze genoemde 
problemen zijn 
afkomstig van 
jongeren.

‘ Ik heb geleerd van de 
vertrouwenspersoon 
dat het goed is 
om dingen die je 
dwarszitten te 
bespreken. Het is zelfs 
je recht! En dat je dit 
op een goede manier 
kan vertellen, zonder 
bot over te komen’ 
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 Waarover uitten cliënten klachten? 

Bejegening 3.421

Beslissingen 2.366

Bereikbaarheid | Beschikbaarheid | Afspraken 1.486

Uitvoering jeugdhulp 1.422

Gebrekkige informatie 1.328

Rapportage 939

Onderzoek 436

Privacy 283

Dossier 206

Klachtenprocedure 204

Maatregelen en sancties gesloten jeugdhulp 203

Grensoverschrijdend gedrag 176

Samenwerking tussen instanties 113

1.879 Medewerker neemt cliënt niet serieus/luistert niet naar cliënt  

104 Geen toestemming gegevensuitwisseling  

768 Afspraken niet nakomen  

311 Onvoldoende activiteiten voor behalen doelen 
446 Uitvoering hulpverlening (semi-) residentie, vrijwillig, ambulant 
329 Veiligheid/welzijn 

85 Fysiek grensoverschrijdend gedrag medewerker 
71 Psychisch/verbaal grensoverschrijdend gedrag medewerker 
15 Seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker 

483 Zorgvuldigheid rapportage 

‘In 2021 hadden we te maken met wachtlijsten voor ondersteuning van 
de vertrouwenspersoon. In de tweede helft van 2021 hebben we extra 

vertrouwenspersonen ingezet en hard gewerkt om de wachtlijsten terug 
te brengen. Door een blijvend hoge vraag naar ondersteuning konden 

we helaas niet voorkomen dat jongeren en (pleeg)ouders/verzorgers in 
sommige regio’s toch moesten wachten. We blijven hier hard aan werken’ 

Een aantal klachtcategorieën uitgelichtEen aantal klachtcategorieën uitgelicht

553 Onvoldoende betrokken   
983 Onzorgvuldigheid (motivatie/onderbouwing)
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Top 5 klachtcategorieën uitgesplitst naar type instantie

 Gecertificeerde instellingen

 Gemeentelijke toegang

 Jeugdhulpaanbieders

 Veilig Thuis

288

187

893

19

737

135

267

133

1.825

402

775

253

127

237

70

1.011 

266

434

135

1.399 

1.  Bejegening 
Bij meer dan de helft 
van deze klachten 
voelen cliënten zich 
niet serieus genomen 
door de medewerker 
of ervaart de cliënt 
dat er niet geluisterd 
wordt naar zijn/haar 
kant van het verhaal.

2.  Bereikbaarheid/
beschikbaarheid/
afspraken In meer 
de helft van de klach-
ten geven cliënten 
aan dat afspraken niet 
nagekomen worden. 
Ook zijn medewerkers 
onvoldoende bereik-
baar en beschikbaar.

3.  Beslissingen  
Cliënten voelen zich 
vaak onvoldoende 
betrokken bij de 
beslissing, of ervaren 
onzorgvuldigheid 
door onvoldoende 
motivatie of 
onderbouwing. 

4.  Gebrekkige 
informatie over 
werkwijze  
In de helft van deze 
klachten missen 
jongeren en/of (pleeg)
ouders informatie 
over het te volgen 
(hulpverlenings-) 
traject. Bijvoorbeeld 
over het perspectief, 
de lengte van of 
vervolgstappen in een 
hulpverleningstraject.

5.  Uitvoering 
jeugdhulp  
De meeste klachten 
gaan over de 
uitvoering van 
de hulpverlening, 
de veiligheid en 
onvoldoende inzet 
van activiteiten voor 
het behalen van de 
afgesproken doelen.
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Hoe handelt de vertrouwenspersoon de kwesties af?

Eerste contact loopt nog 386 17 51

Afgerond met informatie en advies 5.555 4.364 2.242

Afgerond met ondersteuning 5.137 385 659

De ondersteuning loopt nog 1.525 38 38

Wijze van afhandeling Aantal klachten Aantal vragen Aantal problemen

12.603 4.804 2.990

454

12.161

6.181

1.601

 20.397 

Type actie dat ingezet is tijdens een ondersteuningstraject met hulp van een vertrouwenspersoon

Gesprek leidinggevende

Gesprek medewerker

Klachtencommissie

Overige activiteiten

 Schriftelijke afdoening 

Gesprek management 

Bezwaar/beroep

2.001

3.901

717

372

1.099

92

10

‘Beste vertrouwenspersoon, 
je bezit de gave om  

heel mooi te verwoorden 
hoe ik het zie. Heel erg  

bedankt daarvoor’
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104

4.532 2.312 14.883 1.2892020  23.120 

Aantal (groeps)bezoeken aan kinderen en jongeren per zorgvorm
In 2021 hebben we actief kunnen inzetten op het bezoeken van kinderen en jongeren die niet 
thuis wonen. We hebben bijna 24.000 bezoeken afgelegd. Dit zijn meer bezoeken dan in 2020. 
Daarmee zetten we in op het laagdrempelig toegankelijk zijn voor deze kinderen en jongeren 
en het opbouwen van een (vertrouwens)band. Zo voelen ze zich vrij en veilig om problemen en 
onvrede met de vertrouwenspersoon te bespreken. Daarnaast signaleren we indien er sprake 
is van geweld of andere situaties die de rechtspositie van de kinderen en jongeren schaden. 
In verband met de coronamaatregelen was het niet altijd mogelijk om langs te gaan op de 
groepen. In dat geval is zoveel mogelijk digitaal contact gezocht met de jongeren op de groep of 
in het gezinshuis.

 Daghulp & ambulante jeugdhulp     Gesloten jeughulp     Gezinsgerichte jeugdhulp     Open jeugdhulp     Zelfstandigheidstraining (ZHT)

182

4.305 2.619 15.256 1.552  23.914 2021

+794
Ten opzichte van 
2020 steeg het aantal 
bezoeken met 794

‘ Het aantal bezoeken varieert van één keer per 
week in gesloten instellingen, één keer per  
twee weken in open instellingen, tot vier keer per 
jaar als het bijvoorbeeld om een gezinshuis gaat’
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Signalen 
Vertrouwenspersonen melden misstanden, 
onveilige situaties en situaties waarbij de 
rechtspositie van de jongere in het geding is 
bij de betrokken organisatie, zodat deze daar 
actie op kan nemen. Indien nodig escaleren 
vertrouwenspersonen naar de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. 

Open jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

GI - Jeugdbescherming

Gezinsgerichte jeugdhulp

Zelfstandigheidstraining (ZHT)

Toegang jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp

Veilig Thuis

Pleegzorg

Raad voor de Kinderbescherming

Daghulp

177

114

90

32

30

28

Uitsplitsing signalen naar categorie Cliëntenpositie

 Uitvoering Hulp

 Leefklimaat

 Maatregelen

 Organisatie

 Veiligheid

 Divers

Protocol Geweld in de Jeugdzorg

 Meldcode Huiselijk Geweld

 Verantwoordelijkheden

132

84

82

75

62

55

6

6

3

2

19

7

5

3

2

507 
In 2021 zijn er in totaal 
507 signalen afgegeven

Top 3 
1. Cliëntenpositie 34
2. Uitvoering hulp 25
3. Organisatie 24

Top 3
1. Leefklimaat 41
2. Maatregelen 34
3. Cliëntenpositie 30

Top 3
1. Maatregelen 36
2. Cliëntenpositie 19
3. Leefklimaat 17

‘ Sommige jongeren 
mochten door corona 
niet naar school en 
zaten daardoor vaker 
alleen en (te) lang op  
de eigen kamer’
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Open jeugdhulp

Gezinsgerichte jeugdhulp

Zelfstandigheidstraining (ZHT)

Gesloten jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp

Toegang jeugdhulp

Daghulp

Pleegzorg

Veilig Thuis

Raad voor de Kinderbescherming

GI - Jeugdbescherming

18

42

45

64

76

109

253

357

4

4

7

Aantal gegeven voorlichtingen 

979 
In 2021 hebben de 
vertrouwenspersonen 979 
keer voorlichting gegeven aan 
professionals en aan cliënten 
en jongerenraden.

Bij nieuwe gezinshuizen geven 
vertrouwenspersonen voorlichting 

over het vertrouwenswerk. Zo zorgen 
zij ervoor dat zij kinderen en jongeren 
in gezinshuizen kunnen bezoeken en 

hun daarmee een vrije toegang tot de 
vertrouwenspersoon bieden
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“Als vertrouwenspersoon tuchtzaken 
ondersteun ik cliënten die een tuchtklacht 
hebben. Zo’n klacht kun je indienen tegen 
jeugdprofessionals die in jouw ogen hun 
werk niet goed hebben gedaan. Tuchtzaken 
gaan om serieuze klachten, zoals regels 
schenden of de grenzen van de beroepscode 
overschrijden. Een tuchtprocedure is 
vergelijkbaar met een rechtszaak. Het is een 
zeer strikt, juridisch ingekaderd proces, heel 
formeel en daarom moeilijk voor cliënten 
om zelf te doen. Ons hele team bestaat uit 
juristen. Wij kijken met een juridische blik naar 
de zaak en steunen de cliënt.

Vergaande consequenties
In een zaak van vorig jaar kwam veel samen 
van wat er misgaat in jeugdhulpverlening. 
Er wordt al langer voor gewaarschuwd dat 
in rapporten van gecertificeerde instellingen 
feiten en meningen niet voldoende gescheiden 
worden. Hulpverleners overschatten hun 
eigen deskundigheid en gaan voorbij aan 
rapportages van deskundigen. Keuzes worden 
niet logisch onderbouwd. En dat terwijl zo’n 
rapport vergaande consequenties heeft. De 
rechter moet eigenlijk blind op zo’n rapport 
kunnen vertrouwen, maar in de praktijk is dat 
niet het geval. De zaak ging over een jongetje 
van 8. Zijn ouders raakten in een relatiecrisis. 
Moeder kreeg psychische en drugsproblemen, 
vader raakte dakloos door de scheiding. Het 

jongetje werd tijdelijk uit huis geplaatst. De 
gezinsvoogden stelden drie voorwaarden 
waar vader aan moest voldoen zodat het 
jongetje weer bij hem kon komen wonen. 
Vader deed zijn uiterste best en binnen een 
paar maanden voldeed hij aan alle drie. Maar 
het jongetje mocht desondanks niet terug. De 
gezinsvoogden hebben er alles aan gedaan 
om te voorkomen dat vader en kind herenigd 
zouden worden, en wilden alleen kijken naar 
plaatsing bij moeder thuis.

Scherp houden
Vader is toen met mijn ondersteuning een 
tuchtprocedure begonnen. Het College 
van Toezicht heeft vastgesteld dat de 
gezinsvoogden aan tunnelvisie hebben geleid 
en vader geen eerlijke kans hebben gegeven. 
Alle klachten zijn gegrond verklaard en de 
gezinsvoogden zijn berispt. In het rapport 
stonden flagrante fouten. Helaas kom je er 
niet altijd achter wat die gezinsvoogden dreef. 
Ze hadden besloten dat vader ongeschikt was 
en dan sta je machteloos. Ik denk dat het onze 
rol is als vertrouwenspersonen tuchtzaken 
om jeugdprofessionals en instellingen altijd 
scherp te houden om hun werk zo zorgvuldig 
mogelijk te doen.”

UIT DE  
PRAKTIJK 04
Jelle 
Vertrouwenspersoon 
Tuchtzaken AKJ

‘ De rechter 
moet blind op 
die rapporten 
kunnen 
vertrouwen, 
maar in de 
praktijk is dat 
niet het geval’

<
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‘De conclusie dat het 
vertrouwenswerk tekort  

heeft geschoten sprak AKJ  
heel direct aan’ >

UIT DE  
PRAKTIJK

Penina en Esther 
Project Geweld  
in de Jeugdzorg
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Een aanzienlijk deel van de kinderen en 
jongeren die bescherming nodig hadden in de 
jeugdzorg kreeg de afgelopen zeventig jaar 
te maken met fysiek, psychisch of seksueel 
geweld.

Esther: “Commissie de Winter heeft 
onderzoek gedaan naar geweld in de 
Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. AKJ heeft 
vanuit het ministerie van VWS de vraag 
gekregen om de aanbevelingen uit het rapport 
te bezien en te onderzoeken wat wij kunnen 
bijdragen aan het stoppen van geweld in de 
jeugdzorg.”

Penina: “De conclusie dat het 
vertrouwenswerk tekort heeft geschoten 
sprak AKJ heel direct aan en daar wilde 
AKJ iets mee. In samenwerking met 

Zorgbelang is onze projectgroep van drie 
personen opgesteld. We hebben een kick-
off georganiseerd met verschillende rollen 
binnen AKJ en zijn vervolgens met ieder 
team in gesprek gegaan over dit onderwerp. 
Dat bracht nogal wat teweeg. Iedereen 
had wel ervaring met dit thema, fysiek of 
psychisch, iedereen kon iets noemen. Er 
ontstond bewustwording over het onderwerp. 
Incidenten die niet eerder besproken waren, 
kwamen boven tafel en werden alsnog als 
geweldsincidenten aangemerkt.” 

Esther: “We hebben inmiddels een 
werkgroep van 19 vertrouwenspersonen 
waarmee we landelijke dekking hebben. Die 
vertrouwenspersonen gaan samenwerking 
zoeken met de instanties waar zij jongeren 
bezoeken, om te kijken of zij binnen deze 
instanties acties kunnen opzetten om geweld 
aan de orde te stellen. Denk aan voorlichting, 
dialoogsessies, et cetera. Dit jaar, 2022, 
gebruiken we om onze kennis en kunde 
in te zetten om vertrouwenspersonen te 
begeleiden. We willen in iedere regio minstens 

bij één instantie een voorlichtingssessie 
geven en een dialoogsessie over geweld 
organiseren.”

Penina: “Het doel is enerzijds bijdragen aan 
het stoppen van geweld en anderzijds het 
onderwerp binnen AKJ beter uitdragen. 
Handvatten bieden aan vertrouwenspersonen 
om beter te signaleren, beter weten hoe 
ermee om te gaan en beter in staat zijn om 
jongeren te ondersteunen en te begeleiden na 
een geweldsincident.”

Esther: “Het thema leeft enorm, misschien 
wel meer dan wij hadden verwacht. We 
zochten één contactpersoon per regio, maar 
hebben er nu twee omdat veel mensen wilden 
deelnemen. We krijgen ook veel berichten 
van collega’s waarin ze advies of tips vragen. 
Het project is een gezamenlijke zoektocht. 
We hebben niet meteen alle antwoorden en 
moeten met zijn allen al doende leren. Het is 
een nieuw domein waarin we samen moeten 
ontdekken wat wel en niet werkt.”

UIT DE  
PRAKTIJK

Penina en Esther 
Project Geweld  
in de Jeugdzorg
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‘ We zochten één contactpersoon per 
regio, maar hebben er nu twee omdat 
veel mensen wilden deelnemen’
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AKJ 
in beeld 

Kijk mee met 50 jaar AKJ 
Sinds de oprichting van het AKK in 1971 
komen we op voor de belangen én rechten 
van (pleeg)ouders en jongeren. Het AKK 
begon als een groep vrijwilligers, die 
destijds een andere rol hadden dan de 
vertrouwenspersonen nu. Anno 2021 zijn 
we een professionele organisatie met meer 
dan 100 vertrouwenspersonen met een 
bestuurder en een Raad van Toezicht. We 
zijn er nu voor alle kinderen en hun (pleeg-)
ouders in Nederland die te maken hebben 
met jeugdhulp. De maatschappij is veranderd; 
daarop blijven we inspringen. Maar het doel 
is voor ons altijd hetzelfde gebleven: er zijn 
voor kinderen en hun ouders of pleegouders 
die ons nodig hebben, met een luisterend oor, 
met informatie, advies of ondersteuning.
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Jubileumwebsite
Onderzoeker en auteur van  
’40 jaar jeugdzorg’ Guus de Beer 
en AKJ-collega Saskia Stern 
brachten samen de afgelopen 
50 jaar in kaart. Voor alle AKJ- 
 collega’s organiseerden zij intern 
twee  digitale lezingen over onze 
 bijzondere geschiedenis. Om deze 
verhalen ook met de buitenwereld 
te delen hebben we een jubileum-
website opgericht met verhalen, 
blogs en interviews van en met 
betrokkenen bij het AKJ.  

Praatjesmakers 
Speciaal voor jongeren 
ontwikkelden we een spel: 
praatjesmakers. Een kaartspel 
met 50 stellingen die op een 
groep met jongeren gespeeld 
kunnen worden. Wil je een 
exemplaar ontvangen? 
Stuur een e-mail naar info@akj.nl 

JUBILEUMWEBSITE  

ONTVANGEN  
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AKJ doet mee met ‘Liefs van Larissa’  
– Voor de Jeugd Dag
De negende editie van de jaarlijkse Voor 
de Jeugd Dag op maandag 27 september 
was dit jaar geheel digitaal en vond live 
plaats vanuit de Westergas in Amsterdam. 
Normaal gesproken is het AKJ aanwezig 
met een informatiestand, nu kregen we de 
mogelijkheid een digitale stand in te richten. 

Liefs van Larissa 
Dit jaar namen we het (online) publiek mee 
in het perspectief verteld vanuit een jongere. 

Larissa, een opgroeiende jonge meid in 
een gesloten groep wil haar persoonlijke 
verhalen binnen de jeugdzorg delen. Op 
haar eigen creatieve wijze. Dit deed zij onder 
begeleiding van vertrouwenspersoon Mirjam 
Verhoef. Samen gaan zij het gesprek aan over 
welke impact corona op haar opgroeien in 
de jeugdzorg heeft gehad. Wil je ‘Liefs van 
Larissa’ op de Voor de Jeugd Dag zien? De 
gedichten én het gesprek. De boodschap van 
Larissa: ‘Zorg dat een jongere zijn hart kan 
luchten bij een vertrouwd iemand, zonder 
oordeel over zijn of haar verhaal’.

Een dag meelopen met Eefje 
Eefje is als onafhankelijk vertrouwenspersoon 
actief voor 30 gezinshuizen. Ze vertelt in dit 
interview over de uitdagingen in haar werk, 
hoe zij contact maakt en onderhoudt met 
kinderen en hoe ze effectief samenwerkt met 
gezinsouders.

BEKIJK DE VIDEO  

DOWNLOAD  

 Eefje 

‘ Wat kinderen met  
mij bespreken is  
nooit gezeur’

Larissa in de video 
‘Liefs van Larissa’
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Interview Nationale ombudsman
Michelle, vertrouwenspersoon bij het AKJ en 
projectmedewerker Geweld in de Jeugdzorg is 
geïnterviewd door de Nationale ombudsman. 
“Wij kijken bij het AKJ juist heel erg naar de 
individuele cliënt: wat heeft die specifieke 
persoon nodig om weer vertrouwen te krijgen 
in de instantie waar hij of zij een probleem 
mee heeft?

LEES HET INTERVIEW   
 

AKJ en JeugdWelzijnsBeraad (JWB) 
halen het ‘Ken je rechten’ boekje  
door de wasstraat 
We zijn samen met het JWB in 2021 een 
halfjaar durend co-creatie traject aangegaan 
samen met jongeren. Met elkaar gaan 
we aan de slag om tot een verbeterde 
informatievoorziening te komen. Het JWB 
is de koepelorganisatie voor jongerenraden 
van jeugdhulporganisaties in Nederland. Het 
AKJ onder leiding van vertrouwenspersoon 
Mirjam Verhoef en het JWB stelden samen 
een jongerenwerkgroep op bestaande uit 

jongeren die bij voorkeur ervaring hebben 
met open en gesloten jeugdhulp, pleegzorg 
en gezinshuizen. De deelnemende jongeren 
verschillen in leeftijd en kwamen uit het 
hele land. Samen zijn we tijdens (digitale) 
brainstormsessies o.a. aan de slag gegaan 
met hoe jongeren geïnformeerd willen worden 
over hun rechten en plichten in het algemeen 
en specifiek voor de verschillende hulpvormen 
en welke vorm hier het beste bij past. 

Cocreatie 
De jongeren brachten tijdens de sessies 
creatieve adviezen uit voor het ontwerp, 
de vorm en vernieuwde inhoud. We 
hebben deze bevindingen meegenomen 
in de doorontwikkeling van het nieuwe 
communicatiemateriaal en onze nieuwe 
website. De eerste resultaten kunnen we 
hiervan in 2022 laten zien. 

Nationale ombudsman
Column: mijn klacht was toch terecht? 
Als je een klacht hebt over een 
overheidsinstantie, dien je die klacht in bij 
de instantie. Maar wat als de instantie vindt 
dat je klacht terecht is, maar jou daarna 
niet duidelijk vertelt wat er gebeurt met dat 
oordeel? Deze column is verschenen in De 
Telegraaf van 27 maart 2021.

LEES DE COLUMN    

Michelle 
Project Geweld  
in de Jeugdzorg
& vertrouwenspersoon
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We groeien op socials! 
Op onze ssocialmediakanalen 
bereiken we steeds meer jongeren. Met 
name op Instagram. We informeren 
jongeren steeds meer digitaal over hun 
rechten in de jeugdzorg. nieuwe volgers in 

2021, we tikken bijna 
de 1.000 aan!

We plaatsen op 
Instagram  
61 berichten waarbij 
we jongeren wijzen 
op hun rechten en 
we benadrukken  
dat we er altijd voor 
ze zijn. 

209 61
nieuwe volgers We plaatsen  

71 berichten waarbij 
we jongeren én 
ouders wijzen op hun 
rechten en we delen 
praktijkverhalen. 

54 71

INSTAGRAM   FACEBOOK   
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Khadija: “Halverweg 2019 wilden we 
kennismaken met een jeugdhulpaanbieder met 
open groepen en ambulante hulpverlening. Het 
doel was daar groepsbezoeken opstarten. We 
ondervonden nogal wat weerstand, waardoor 
het lang geduurd voor we binnen kwamen en 
de groepen op mochten. Dat duurde tot maart 
2020. Al tijdens het eerste bezoek troffen we 
een zorgelijke situatie aan. Jongeren werden 
hardhandig aangepakt, in afzonderingskamers 
gestopt en woonden in een verwaarloosde 
leefomgeving. Toen hebben wij aan de bel 
getrokken. Eerst bij de instantie zelf. Maar 
omdat we niet het idee kregen dat er iets 
verbeterde - er bleven zorgwekkende signalen 
komen – hebben we een melding gedaan bij de 
inspectie. De inspectie heeft vervolgens toezicht 
uitgevoerd bij de instantie en rapportage 
opgesteld met concrete verbeterpunten.”

Failliet gegaan
Samantha: “Ook na die melding zijn we 
de groepen blijven bezoeken. Even leek er 
verbetering op te treden, maar bij volgende 
bezoeken kregen wij toch weer zorgelijke 
signalen over het leefklimaat op de groepen. 
Wat we toen waarnamen hebben we opnieuw 
bij de instantie en de inspectie gemeld. De 
inspectie heeft vervolgens opnieuw toezicht 
uitgevoerd en heeft aan de instantie een 
bestuurlijke aanwijzing opgelegd. Inmiddels is 
de instelling failliet gegaan.”

Wat er ook gebeurt
Khadija: “Deze zaak maakte ons weer eens 
heel duidelijk hoe belangrijk het is dat wij 
jongeren blijven bezoeken, wat er ook gebeurt. 
Dat onze taak dus niet stopt als de inspectie 
betrokken is. Of als er een pandemie heerst 
die beperkingen oplegt. Het belang van de 
jongeren die wij ondersteunen staat voorop. 
Soms lopen we in ons werk tegen muren op, 
maar daar moeten we mee dealen.”

Slagvaardiger ingrijpen
Samantha: “Wat het ons ook heeft doen 
inzien is hoe goed het zou zijn als er in dit 
soort schrijnende gevallen sneller ingegrepen 
zou kunnen worden. Deze zaak heeft zich 
veel te lang voortgesleept en daar zijn de 
jongeren de dupe van geworden. De andere 
kant van de medaille is dat procedures en 
regels gevolgd moeten worden, iets wat 
wij als vertrouwenspersonen natuurlijk ook 
begrijpen.”
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‘ Onze taak 
stopt niet als 
de inspectie 
betrokken is of 
een pandemie 
beperkingen 
oplegt’
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“In september 2020 ben ik begonnen als 
vertrouwenspersoon. Door alle gevolgen 
van de pandemie betekende dit mede dat ik 
digitaal mijn weg moest proberen te vinden 
binnen AKJ en Zorgbelang. Ik kwam uit een 
werkomgeving met veel collega’s om mij 
heen en moest ineens vrij solistisch aan de 
slag. Dat was zoeken. Wat is de identiteit 
van de organisatie en hoe pas ik daarin? Hoe 
kan ik als vertrouwenspersoon zichtbaar 
worden en blijven? Ik heb me heel lang heel 
nieuw gevoeld. Hoewel collega’s vaak digitaal 
beschikbaar waren, vond ik mijn informatie 
ook op andere plekken of manieren. Op 
kantoor zou ik sneller iemand aanschieten, 
nu keek ik vaker op het AKJintranet. Daar 
werden gelukkig veel van mijn vragen 
beantwoord. 

Voordelen én nadelen
Ik ben de voordelen van digitale tools zoals 
Teams gaan inzien. Zeker in het werken met 
collega’s binnen AKJ maken die tools dingen 
makkelijker. Maar voor de jongeren die wij 
ondersteunen denk ik dat de digitale tools een 
stap terug betekenden. Fysieke aanwezigheid 
is volgens mij altijd beter dan bellen of 
beeldbellen.

Op speaker bellen
Zo kon ik door corona niet naar een bepaalde 
jongere, terwijl ik wist dat hij jarig was. Ik 
belde hem en kreeg hem via een begeleider 
aan de telefoon. Ik hoorde hem negatief 
praten over zijn begeleider en merkte dat er 
veel spanning zat. Uiteindelijk hing hij op met 
‘ik ga weer door, je staat nog op de speaker, 
doei’. Ik was verbouwereerd. Luisterde de 
begeleider mee? Iedere jongere heeft recht op 
privacy met zijn of haar vertrouwenspersoon. 
Ik sprak de begeleider aan, die vertelde dat 
de jongen vrijheidsbeperkingen had en bij 
bepaalde personen op de speaker moest 
bellen. Maar dat is nooit de bedoeling bij 
een vertrouwenspersoon en dat heb ik 
onmiskenbaar duidelijk gemaakt. Gelukkig 
kwam de boodschap over bij de begeleider, 
maar dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. 
Je mist in mijn optiek gewoon te veel als je 
niet fysiek aanwezig bent. Er niet kunnen zijn 
en niet al mijn zintuigen kunnen gebruiken om 
jongeren te steunen heb ik dan ook echt als 
beperking ervaren.”

UIT DE  
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‘ Er niet fysiek 
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‘Vertrouwenspersonen kunnen 
hun werk alleen goed doen als 

gezinsouders inzien dat het 
relevant en belangrijk is’ >
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‘Versterking vertrouwenswerk in 
Gezinshuizen’ is een landelijk project met 
als doel bij te dragen aan een nog betere 
samenwerking met gezinshuizen. In 
Nederland zijn er momenteel zo’n duizend 
gezinshuizen. Gezinshuizen lijken op 
gewone gezinnen, maar minstens één van 
de ouders is een professional. Dit soort 
gezinsgerichte jeugdhulp heeft de toekomst. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
het zo normaal mogelijk wonen voor de 
meeste kinderen het beste is. 

Rare spagaat
Vertrouwenspersonen komen vier keer 
per jaar in een gezinshuis. Dat levert een 
rare spagaat op: enerzijds willen we dat de 
kinderen zo normaal mogelijk leven, dus 
lijken hulpverleners en vertrouwenspersonen 
in het gezin onnatuurlijk. Anderzijds is 
ondersteuning en een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon voor kinderen nuttig 
en soms noodzakelijk. Kinderen hebben  
veel vragen, maar voelen ook loyaliteit naar 
gezinsouders. Het kan zo zijn dat ze deze 

vragen niet durven te stellen, of vinden 
het moeilijk ze te verwoorden. Als een kind 
vragen, twijfels en zorgen kan uiten bij een 
onafhankelijk vertrouwenspersoon, zal het 
beter in zijn vel zitten en gelukkiger zijn. Daar 
is iedereen bij gebaat. 

Tools en tips en tricks
Vertrouwenspersonen kunnen hun werk 
alleen goed doen als de samenwerking met 
de gezinsouders goed is en zij inzien dat het 
werk van de vertrouwenspersonen relevant 
en belangrijk is. Dat is gelukkig in ongeveer 
80 procent van de huizen het geval. Maar 
als er twijfels zijn of weerstand lijkt te zijn, 
‘wat komt die vertrouwenspersoon doen, laat 
mij lekker de boel runnen’, kunnen ze het 
werk minder goed doen. Dit project draagt 
bij aan nog betere samenwerking tussen 
vertrouwenspersonen en gezinshuisouders. 
Hoe? Doordat wij onze vertrouwenspersonen 
in gezinshuizen verder professionaliseren 
en hun tools en tips en tricks geven om de 
samenwerking met gezinshuisouders te 
verbeteren. Een concreet voorbeeld van zo’n 
tool is het formulier samenwerkingsafspraken 
dat wij hebben ontwikkeld. Dat is een 
afsprakenlijst waarin basic afspraken worden 
vastgelegd. Wanneer kom je? Hoe laat? 
Waar gaan we zitten? Dat lijkt misschien 
iets kleins, maar het is een belangrijke stap 
in het verder professionaliseren van het 

werk van vertrouwenspersonen en het geeft 
gezinshuisouders houvast. Dat komt de 
samenwerking, en dus de kinderen, ten goede.

Professionaliseren  
Intern gaat het AKJ zijn vertrouwenspersonen 
beter scholen. We gaan nóg meer casuïstiek 
bespreken, extra scholing verzorgen en 
ondersteunend materiaal aanbieden aan 
de vertrouwenspersonen. En we gaan 
aan de slag met het vernieuwen van ons 
communicatiemateriaal, onder andere 
voor jonge kinderen en bijvoorbeeld een 
praatplaat voor kinderen met een licht 
verstandelijke beperking, met uitleg over 
het werk van een vertrouwenspersoon. Door 
middel van workshops of bijeenkomsten 
gaan we meer kennis uitwisselen tussen 
vertrouwenspersonen en gezinshuisouders.
Daarbij leggen we meer focus op het 
evalueren van bestaande samenwerkingen. 
Zo blijven we komend jaar van elkaar leren 
en hopen we meer bekendheid te generen 
over het belang van het vertrouwenswerk bij 
bestaande en toekomstige gezinshuizen.

<
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Feedback  
van jongeren  
en ouders 

Cliënttevredenheidsonderzoek 2021 
We vinden het essentieel dat onze cliënten 
tevreden zijn over het vertrouwenswerk. 
We leren graag van zaken die in hun 
ogen beter hadden gekund of gemoeten. 
Het AKJ ontvangt op twee manieren 
feedback van cliënten. Ten eerste wordt 
een cliënttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Daarvoor ontvangen jongeren 
en volwassenen vragenlijsten die zij 
anoniem kunnen invullen. Dit zijn jongeren 
die onze vertrouwenspersonen regelmatig 
bezoeken in open en gesloten instellingen 
en volwassen cliënten na afloop van een 
ondersteuningstraject. Ten tweede worden 
eventuele klachten geregistreerd en jaarlijks 
geanalyseerd. Verbeterpunten worden 
besproken en opgepakt. 

‘ De vertrouwenspersoon waar 
ik veel mee te maken heb doet 
haar werk goed. De punten die 
we samen bespreken worden 
goed opgepakt, daar ben ik  
blij mee’ 

‘ Ik heb van het AKJ goede 
ondersteuning ontvangen. 
Ze zijn op de hoogte van 
de regelgeving en daardoor 
hebben zij mij goed kunnen 
helpen in een gesprek’
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Cliënttevredenheidsonderzoek: 
uitkomsten en verbeterpunten 
De conclusie uit de vragenlijsten is dat 
jongeren en volwassen cliënten wederom 
erg tevreden zijn met de inzet van de 
vertrouwenspersonen. De volwassen cliënt 
waardeert dit met een gemiddeld cijfer van 
8.8. Op bijna alle categorieën die werden 
uitgevraagd bij volwassenen werd een 
goed of voldoende gegeven. Dit gaat onder 
andere over de uitleg van de werkwijze, 
bereikbaarheid, duidelijke afspraken maken 
(en deze nakomen) en juridische kennis. 
Van de jongeren die gebruik hebben gemaakt 
van een vertrouwenspersoon bleek het 
overgrote deel tevreden met een gemiddeld 
cijfer van 8.5. Ten opzichte van de resultaten 
van 2020 weten jongeren beter wat ze kunnen 
bespreken met de vertrouwenspersonen, 
maar ontbreekt soms nog het vertrouwen om 

persoonlijke omstandigheden te bespreken. In 
ons vernieuwde opleidingsbeleid is aandacht 
voor het trainen van de medewerkers in het 
opbouwen van een vertrouwensband met 
jongeren.

Klachtenanalyse: 
uitkomsten en verbeterpunten 
In 2021 zijn er in totaal 26 klachten/meldingen 
geregistreerd over vertrouwenspersonen, dit 
geeft waardevolle feedback voor het AKJ. Dit 
aantal is nagenoeg gelijk aan het  voorgaande 
jaar. De klachten gaan over verschillende 
onderwerpen, zoals bejegening, het onterecht 
afsluiten van het ondersteuningstraject, de 
bereikbaarheid/beschikbaarheid, te  weinig 
 ondersteuning ervaren, verwachtingen, 
 beroepsgeheim/potentieel datalek en  
onvoldoende onafhankelijkheid. 

De meeste klachten betroffen de bereikbaar-
heid van vertrouwenspersonen en het te 
weinig ervaren van ondersteuning. In 2022 
gaan we onze rol in de ondersteuning nog 
beter uitleggen door middel van onder andere 
een nieuwe website en we blijven ons inzetten  
om wachtlijsten in onze ondersteuning te 
reduceren. 

Onafhankelijke klachtencommissie
De onafhankelijke klachtencommissie is er 
voor alle cliënten van AKJ en Zorgbelang die 
een beroep doen op het vertrouwenswerk 
jeugd in het kader van de Jeugdwet. In 2021 
heeft 1 cliënt zich tot de klachtencommissie 
gewend. Na hoorzitting zijn de klachten van 
de cliënten ongegrond verklaard. Het AKJ 
gebruikt deze klachten om van te leren.

Volwassenen

Rapportcijfers cliënttevredenheidsonderzoek

Jongeren

‘ Ik ben erg goed 
ondersteund op 
zowel inhoudelijk 
als menselijk 
 gebied’

‘ Het AKJ is er écht 
voor jongeren die 
het nodig hebben. 
Dat is fijn’ 

8,8

8,5

AKJ JAARVERSLAG 2021 / 34HOOFDSTUK 3. FEEDBACK VAN JONGEREN EN OUDERS



We geven 
informatie & 
advies 
De vertrouwens-
persoon is er om te 
helpen. Bijvoorbeeld 
wanneer er dingen 
in de hulpverlening 
niet goed lopen. Of 
als je wilt dat dingen 
veranderen kunnen 
wij advies geven over 
de te nemen stappen. 
Van hulp bij brieven of 
e-mails schrijven, tot 
de ondersteuning bij 
klachtgesprekken. We 
geven uitleg over je 
rechten en plichten in 
de jeugdzorg. 

We komen langs 
Alle jongeren die in 
een instelling verblij-
ven worden bezocht 
volgens een vaste fre-
quentie door een vaste 
vertrouwenspersoon. 
Door vaak op groepen 
te zijn creëren we een 
vertrouwensband. We 
vragen hoe het met de 
jongeren gaat en of zij 
nog hulp nodig hebben 
of vragen hebben over 
hun rechtspositie. Jon-
geren krijgen de ruimte 
om vragen aan ons te 
stellen en problemen 
te bespreken. 

We zijn 
bereikbaar 
Onze vertrouwensper-
sonen zijn toegankelijk 
en snel te bereiken. We 
zijn op werkdagen da-
gelijks op kantoortijden 
bereikbaar per tele-
foon, e-mail, de vraag-, 
klacht- en contactfor-
mulieren op de website 
en via de online chat 
op www.akj.nl in de 
middag- en avonduren. 
En we komen langs 
op de groepen en in 
gezinshuizen.

We vertellen over 
je rechten 
We geven voorlichting 
aan groepen jongeren, 
cliëntenraden, jonge-
renraden en jeugdhulp-
professionals over de 
rechten en de rechts-
positie van jongeren 
die te maken hebben 
met  jeugdhulp.

We ondersteunen 
We bieden individuele 
klachtondersteuning. 
We beginnen altijd met 
een startgesprek over 
de klachten, helpen 
met het opstellen 
van (klacht)brieven, 
klachtgesprekken met 
medewerkers, leiding-
gevenden, richting de 
klachtcommissie, of in 
een procedure bezwaar 
en beroep. Daarnaast 
bieden we individuele 
klachtondersteuning in 
het kader van tucht-
recht.

We signaleren 
Vertrouwenspersonen 
melden misstanden, 
onveilige situaties en 
situaties waarbij de 
rechtspositie van de 
jongere in het geding 
is bij de betrokken 
organisatie, zodat 
deze daar actie op kan 
nemen. Indien nodig 
signaleren vertrou-
wenspersonen naar 
de Inspectie Gezond-
heidszorg en Jeugd.

Wat doet een vertrouwenspersoon? 
Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdzorg kan om onze hulp vragen. De vertrouwenspersonen 
zijn er om je advies te geven, te begeleiden, te ondersteunen en een luisterend oor aan te bieden. Opgroeien in de jeugdzorg is 
al lastig genoeg en er kunnen allerlei vragen zijn waar je antwoord op wilt hebben. Hoe doen we dit? 
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Over ons
Heb je vragen of klachten over jeugdzorg? 
• Bel naar 088 555 1000
• Mail naar info@akj.nl 
• Chat op www.akj.nl 

Volg het AKJ op social media: 
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