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Praat mee, denk mee, doe mee.  
Laat uw stem horen!  

Praat mee! 

Wij horen graag wat uw ervaringen of die 

van uw kind(eren) zijn met Bureau Jeugdzorg 

Limburg. Op basis daarvan weten wij wat 

er speelt en kunnen wij het bestuur goed 

adviseren. Via ons heeft u direct invloed 

op alles wat cliënten aangaat binnen BJz 

Limburg. 

Word lid!

Uw stem is nodig. Word lid van de 

cliëntenraad! Heeft u interesse, meld u per 

mail aan en neem vrijblijvend deel aan een 

vergadering. U kunt uiteraard ook altijd 

contact met ons opnemen als u vragen,  

tips of opmerkingen heeft. 

Contact

E-mail
secretariaat@clientenraadbjl.nl 

voorzitter@clientenraadbjl.nl

Postadres
Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg

Postbus 34

6040 AA Roermond

Website
www.clientenraadbjl.nl 
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Wie zijn wij?

De cliëntenraad bestaat uit jongeren, 

ouders en verzorgers die te maken hebben 

(gehad) met Bureau Jeugdzorg Limburg. 

Wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen. 

Samen maken wij ons sterk voor een 

goede toekomst van de kinderen en de rol 

van ouders en verzorgers bij BJz Limburg.

Informatie over de leden van  
de cliëntenraad is te vinden  
op onze eigen website: 
www.clientenraadbjl.nl

Wat doen wij? 

De cliëntenraad behartigt de belangen 

van kinderen, ouders en verzorgers bij 

Bureau Jeugdzorg Limburg. Dit is wettelijk 

geregeld. Het bestuur van BJz Limburg 

is verplicht om bepaalde onderwerpen 

met ons te bespreken. In sommige zaken 

hebben we zelfs instemmingsrecht. 

Daarnaast denken we mee, praten we 

mee en geven het bestuur gevraagd 

en ongevraagd advies over zaken die 

voor cliënten van belang zijn. Een open, 

constructieve en professionele houding 

staat hierbij voorop. Wij zijn er voor 

iedereen en werken samen met BJz 

Limburg aan de verbetering van de hulp 

en de positie van kinderen, ouders en 

verzorgers. 

Wat heeft onze aandacht? 

Voorbeelden van onderwerpen die bij ons op de 

agenda staan, zijn:

•  het samenstellen en toegankelijk maken van 

transparante en navolgbare dossiers;

•   het verzamelen en beschikbaar stellen van: 

 -  objectieve informatie over jeugdzorg in het 

algemeen en BJz Limburg in het bijzonder; 

 -  informatie over de rechten en plichten 

van cliënten, zoals hun rechten op inzage, 

kopie en correctie van het dossier, recht op 

vertrouwenspersonen en het recht op het 

maken van opnamen van gesprekken;

•  het verzamelen en beschikbaar stellen van 

Informatie over de rechten en plichten van 

gezinsvoogden, gedragswetenschappers 

en bestuurders. Zo is BJz Limburg in 

rapportages verplicht om feiten die van 

belang zijn volledig en naar waarheid op 

te nemen. Op basis hiervan kan de rechter 

zoveel mogelijk op grond van feiten een 

jeugdzorgbeslissing nemen;

•  het initiëren, monitoren en lessen trekken uit 

cliënttevredenheidsonderzoeken;

•  het monitoren van ingediende klachten, 

de gevolgde procedures en de bereikte 

uitkomsten;

•  het garanderen van de privacy van cliënten;

•  het bevorderen van de bereikbaarheid van 

medewerkers;

•  het faciliteren en onderhouden van directe 

en vertrouwelijke communicatielijnen met 

onze achterban. 

Hoe bereiken we u?

Contact met onze achterban is uitermate 

belangrijk. Alleen dan kunnen wij uw belangen 

goed behartigen door het bestuur en de 

medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg 

(pro)actief te adviseren en inspireren. Neem 

daarom contact met ons op als u een vraag, 

opmerking of tip heeft. Om uw mening te 

peilen, organiseren we ook brainstormsessies 

en rondetafelgesprekken. Informatie krijgen 

we eveneens uit contacten met cliëntenraden 

van andere jeugdzorgorganisaties en 

-instellingen. 

Het laatste nieuws van de cliëntenraad leest u in onze  
eigen nieuwsbrief en op www.clientenraadbjl.nl
Alleen als u zich op deze website registreert, kunnen  
wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws over 
voor u belangrijke ontwikkelingen binnen BJz Limburg!
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