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Jaarrapportage Vertrouwenswerk 2017

Aanleiding:
In de Jeugdwet staat dat alle (pleeg) kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers die vragen of
klachten hebben over jeugdhulp daarvoor terecht moeten kunnen bij een onafhankelijke
vertrouwenspersoon.
Inhoud Mededeling:
Het AKJ voert dit onafhankelijke vertrouwenswerk landelijk uit voor alle gemeenten, samen met
collega’s van vijf Zorgbelangorganisaties. De vertrouwenspersoon werd collectief gefinancierd door de
VNG tot en met 2017 en vanaf 1 januari 2018 via het Ministerie van VWS.
Op landelijk niveau is het aantal unieke cliënten dat zich in 2017 heeft gemeld (9.080) wat lager dan in
2016 (10.572). Het aantal klachten is daarentegen licht gestegen van 20.860 naar 21.186.
In de bijgevoegde jaarrapportage staat het aantal meldingen in Aalten en de afhandeling hiervan. In
2017 hebben in Aalten drie volwassenen zich gemeld met in totaal vier klachten over de jeugdhulp.
Een gesprek met een vertrouwenspersoon was bij twee klachten voldoende voor de inwoners om zelf
weer verder te kunnen. Bij de andere twee klachten is ondersteuning geboden door een
vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft één cliënt heeft contact gezocht met de vertrouwenspersoon
over één klacht die betrekking had op de werkwijze van de gemeente. De cliënt kon na een
adviesgesprek met een vertrouwenspersoon zelfstandig verder.
In 2016 hebben in totaal vijf volwassenen zich gemeld met samen acht klachten en twee vragen. Dit is
iets hoger dan in 2017.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Brief AKJ/Zorgbelang: Vertrouwenswerk in Aalten 2017
Brief AKJ/Zorgbelang: Vertrouwenswerk in de gemeente Aalten m.b.t. toegang Jeugdhulp

Pagina 1 van 1

Datum:
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1 maart 2018
Vertrouwenswerk in de gemeente Aalten m.b.t. Toegang Jeugdhulp

Beste meneer Massen,
Wij willen dat jongeren en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. Het is de ambitie van het
AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp en Zorgbelang om daar een bijdrage aan te leveren. Het AKJ
voerde in 2017 het vertrouwenswerk landelijk uit in opdracht van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Dat doen we zoals dat is bepaald in de Jeugdwet en de bijbehorende
Uitvoeringsbesluiten. Daarbij werkt het AKJ samen met een aantal Zorgbelangorganisaties die als
onderaannemer optreden in verschillende regio’s. Dit zijn Zorgbelang Groningen, Fryslân, Drenthe,
Gelderland en Brabant/Zeeland.
In deze brief willen we u een korte terugkoppeling geven van onze werkzaamheden van het afgelopen jaar
binnen uw gemeente m.b.t. de zogenaamde Toegang Jeugdhulp. Hieronder verstaan we binnen de
gemeente Aalten de medewerkers van het Zorgloket die te maken hebben met de (aanvraag van)
jeugdhulp.
Algemene terugblik
In 2017 hebben we gemerkt dat binnen gemeenten de functie van vertrouwenspersoon jeugdhulp steeds
meer bekend raakt. Er is veel voorlichting gegeven aan onder andere wijkteams en adviesraden om dit voor
elkaar te krijgen.
Uit ervaring blijkt dat daar waar medewerkers van bijvoorbeeld wijkteams bekend zijn met de
dienstverlening van de vertrouwenspersonen en actief informatie aanbieden over het vertrouwenswerk,
cliënten zich meer serieus genomen voelen. Op deze manier kan onvrede op een laagdrempelige manier
besproken worden en toegewerkt worden naar een oplossing.
In 2017 is de wethouder van de gemeente Aalten, samen met collega’s van de gemeenten Winterswijk en
Oost Gelre, aanwezig geweest bij een voorlichting van vertrouwenspersonen. Er zijn geen voorlichtingen
gegeven aan de medewerkers van het Zorgloket.
Vragen, problemen en klachten
Cliënten kunnen hun vragen, problemen en klachten via de telefonische adviesdienst, chat of e-mail melden
bij de vertrouwenspersonen, maar ook tijdens groepsbezoeken kunnen kinderen en jongeren hierover in
gesprek gaan met een vertrouwenspersoon.
In 2017 heeft 1 cliënt contact gezocht met de vertrouwenspersonen. Deze cliënt heeft 1 klacht gemeld die
betrekking had op de werkwijze van de gemeente. De cliënt kon na een adviesgesprek met een
vertrouwenspersoon zelfstandig verder.
Signalering
Zoals u weet, is signalering één van de kerntaken van de vertrouwenspersoon. Dit is een belangrijke taak
die kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp.
U mag er van uit gaan dat de vertrouwenspersoon actief contact met u opneemt als er zaken zijn die
opvallen tijdens het uitvoeren van zijn/haar functie, en waarbij actie gewenst lijkt. Er hoeft bij deze signalen
niet direct door een cliënt over geklaagd te zijn.
In 2017 heeft de vertrouwenspersoon geen signalen gemeld bij de gemeente Aalten of het Zorgloket.
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Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen. Of zou u meer informatie willen over onze werkwijze? Neem
dan gerust contact met mij op. Ik licht graag één en ander toe.
Met vriendelijke groet,
Lieke Wichers Schreur
liekewichersschreur@zorgbelanggelderland.nl / 06 538 86 537
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