Leden voor de cliëntenraad van Juvent
Juvent
Wij zijn Juvent, de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist! Wij helpen kinderen, gezinnen en hun
omgeving bij complexe vragen over opgroeien en opvoeden. Het gezin en zijn directe omgeving
staan altijd centraal in onze aanpak. Juvent geeft gezinnen weer perspectief. Daar maken onze
medewerkers zich elke dag hard voor. Onze missie is dat ieder kind in een veilige
gezinsomgeving kan opgroeien tot een zelfstandige volwassene. Dat doen we samen: met
collega’s, zorgpartners en bovenal: het gezin. Onze blik is gericht op de toekomst. We luisteren,
bundelen onze krachten en kijken verder én vooruit!
Denk mee!
Als cliëntenraad vinden wij het belangrijk dat kinderen, jongeren en ouders zich gehoord voelen bij
Juvent. Juvent is ook benieuwd naar jouw mening! Wat gaat er goed? Wat kan er beter?
Medezeggenschap voor jongeren en ouders is bij Juvent formeel geregeld in een cliëntenraad.
Herken jij jezelf?
- je bent een jongere (16+), ouder of opvoeder en krijgt hulp van Juvent
- je bent als familielid of in het netwerk van een kind of jongere betrokken bij Juvent
- je voelt je vanuit je werk of persoonlijke ervaring betrokken bij jeugdhulp
- je denkt graag mee over hoe hulp aan kinderen en gezinnen beter kan
- je deelt jouw ervaringen om andere kinderen en gezinnen een stem te geven
- je signaleert knelpunten en denkt mee om deze op te lossen
Binnen dit team ga je aan de slag
De cliëntenraad heeft nu 4 leden. Wij zijn zowel ouders/opvoeders als mensen die vanuit hun werk in
het (speciaal) onderwijs nauw betrokken zijn bij goede jeugdhulp. Door onze verschillende
achtergronden kunnen we Juvent optimaal adviseren. De cliëntenraad heeft een reglement waarin is
vastgelegd over welke zaken advies wordt gevraagd, zoals de kwaliteit van behandeling, belangrijke
beleidswijzigingen en onderwerpen die kinderen en gezinnen direct raken. Persoonlijke klachten die je
hebt als lid worden niet in de cliëntenraad behandeld.
Hoe wij werken
We overleggen 6 tot 8 keer per jaar. Regelmatig sluit iemand van Juvent aan bij ons overleg om
onderwerpen toe te lichten of antwoorden te geven op onze vragen. Zo geven we Juvent gevraagd en
ongevraagd advies. Ook bezoeken we interessante bijeenkomsten of sluiten aan bij een werkgroep om
de stem van kinderen en gezinnen te laten horen.
Wat bieden wij?
Voor het bijwonen van bijeenkomsten en gemaakte reiskosten ontvang je een vergoeding. Deze is
gebaseerd op de landelijke vrijwilligersvergoeding waarover je geen belasting hoeft te betalen.
Meer informatie en reageren
Wil je meer weten over de cliëntenraad of wil je je aanmelden voor een vrijblijvende kennismaking?
Neem dan contact op met ons opnemen via cliëntenraad@juvent.nl of ga naar
https://www.juvent.nl/meer/medezeggenschap/.

