Good practice: Cliëntenraad daagt medewerkers uit om positieve ervaringen
met cliënten te delen
De Cliëntenraad van De Jeugd- & Gezinsbeschermers daagde medewerkers uit om een maand lang
de mooiste opmerkingen of ervaringen met cliënten te verzamelen. De Cliëntenraad wilde meer
aandacht voor wat werkt en goed gaat, gevoed worden met positieve berichten en dit delen met zijn
contacten, zoals bijvoorbeeld gemeenten. Resultaat was dat de Cliëntenraad , in plaats van 1 maand,
meer dan een jaar lang mailtjes kreeg van medewerkers. Het waren berichten met daarin mooie,
ontroerende en soms grappige ervaringen en feedback van cliënten. Het ging om cliënten die in
begeleiding waren, maar ook om ex-cliënten die medewerkers soms jaren na de begeleiding spraken
en die teruggaven hoe zij de begeleiding toen jaren later hebben ervaren.
Alle ervaringen zijn, geanonimiseerd en maandelijks gedeeld via het intranet met medewerkers van
De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Bijkomend voordeel was dat de Cliëntenraad daarbij steeds onder,
positieve, aandacht kwam van medewerkers, wat de samenwerking heeft bevorderd.

Een spontane ontmoeting in de stad met een ex
cliënt:
Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou kunnen
zeggen van jeugdzorg. Maar ik ben trots op dat ik kan
zeggen: “Ik kwam mijn Voogd tegen en ik was blij
haar te zien”. Dank je wel daar voor xX

Een begeleidende mail van onze collega
“In het kader van succes delen. Ik had net het overdracht gesprek van ….
Twee jaar met dit meisje bezig geweest, een heel heftig traject doorlopen
met meerdere zeer intensieve ambulante trajecten, crisisplaatsing en
uiteindelijk gesloten geplaatst. Ze was niet meer bereikbaar voor ouders
en hulpverlening, zwaar aan de harddrugs. Nu is ze net weer thuis. Ik
heb zelden zulke grote resultaten geboekt, het meisje is gezond, clean,
heeft de vaardigheden geleerd die ze miste, ze heeft zelfkennis en kan
ook reflecteren op zichzelf. Van ouders een mooie bos bloemen. X zei
net, toen ze praktisch de deur al uit was….”oh ja X, bedankt nog voor de
gesloten plaatsing, het heeft me geholpen”. Zo leuk. Ben zo trots, moest
het even delen”

Mail van cliënt
“Beste X,
De afgelopen drie maanden waren
heftig en we zijn er nog lang
niet. We hadden nooit verwacht
ooit in aanraking te komen met
jeugdbescherming. Desondanks
willen we je bedanken, je luistert, je
bent er als we je nodig hebben. We
waarderen je duidelijkheid. We
wensen je hiermee een hele fijne
vakantie…. “

Reactie van een opa
Dat een opa zegt: Ik heb even op
jullie site gekeken en ik denk dat
wij jullie veel eerder om hulp
hadden moeten vragen. Wij zijn
zo blij dat u er nu bent…

Attentie van cliënt gekregen

Mail van collega
Einde ondertoezichtstelling. Bloemetje gekregen! Ze gaan mij
nooit meer vergeten. Dochter heeft weer toekomstplannen en
gaat na het behalen van haar examen opleiding voor
stewardess volgen!

