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Notulen Cliëntenraad 20 mei 2019
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

Gast:
Afwezig met kennisgeving:

Rondeel kamer 1:34
19:30 uur
Willemieke Verduin, Dirkien Wagner, Petra de Blok, Sander
de Vos, Diana Grinwis, Tonnie d. Bruijn, Janny Boskers, Saskia
Hof Audier
TJG; Mevr. Heindijk en mevr. Elhalky

1. Opening
Er zijn geen punten die aan de agenda worden toegevoegd.
2. Overleg met mevrouw Heindijk en mevrouw Elhalky
Deze avond wordt gebruikt om de vragen die er nog zijn omtrent de V.I.R. te kunnen stellen.
Informatiebrief voor ouders.
 In november 2018 is gestart met het versturen van de V.I.R. Informatiebrieven voor
ouders die op dat moment al ondersteuning ontvingen via TJG. De leden van de
cliëntenraad hebben deze niet ontvangen. De brieven zijn wel gemaakt maar vrijwel
zeker niet verstuurd. Mevrouw Heindijk en mevrouw Elhalky zullen om opheldering
vragen en ons hierover informeren.
 Voor het maken van een registratie in de V.I.R. is geen toestemming nodig. Wel is er een
informatieplicht.
 Alle organisaties die het convenant getekend hebben geven hiermee aan dat zij
uitvoering willen geven aan de V.I.R. Iedere organisatie maakt hierop zelf haar beleid;
wanneer wordt een melding geplaatst.
 Melden is niet noodzakelijk, wel wordt dit geadviseerd op de jaarlijkse training. Voor
deze training worden alle organisaties die het convenant ondertekend hebben
uitgenodigd.
Wat gebeurd er met bij een match?
Wat mag je dan wel/niet met elkaar bespreken, denk hierbij aan de A.V.G.
 TJG informeert de ouders om, bijv. te overleggen met de school of de huisarts, er wordt
altijd eerst een melding gedaan aan de ouders!
 TJG valt onder tweedelijns hulpzorg, ouders komen met specifieke hulpvragen, daarom
wordt er bij TJG altijd een melding geplaatst, m.u.v. alleen dyslexie-hulpvraag.
 De leverancier van het programma schoont het bestand. Een melding kan als
‘afgehandeld’ worden gemerkt, de registratie is hiermee niet weg.
 Medewerkers worden jaarlijks getraind, niemand checkt of een melding terecht is.
 TJG vermeldt in de integrale intake de motivatie om te melden.
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 Jeugdbescherming is eerste regiehouder, TJG de tweede, samenwerkende partner derde
en school de vierde. Komt TJG als regiehouder in beeld dan, vervalt de regie voor de
derde regiehouder.
 Willen ouders niet registreren, dan moet men bezwaar aantekenen.
GBA (Gemeentelijke Basis Administratie);
Hierin wordt een melding gemaakt als iemand in de V.I.R. is geregistreerd.
 Sander noemt een voorbeeld uit de praktijk.
 Mevr. Heindijk is hierover verbaasd en gaat dit uitzoeken.
Verder komt ter tafel:
De enquête.
 Op de eerste dag van de meivakantie ontvingen ouders en jeugdigen een brief met code,
t/m 5 mei was men in de gelegenheid om de enquête in te vullen. Dit is erg kort, zeker in
vakantietijd.
 Bij één persoon lukte digitaal niet.
 Kan er per gezin een brief worden opgesteld?
 Meerdere enquêtes vielen tegelijk in één week.












3. Mededelingen
Er is een mooi krantenartikel opgesteld. Hierop z.s.m. reageren zodat hij maandag 27-5
Wijzigingen kan doorgeven. Jongeren zal gewijzigd worden in jeugdigen.
Janny laat aan Sander weten welke kranten zij gewend is om een artikel te plaatsen voor
haar werk.
Kim is gestopt als lid. Zij dacht dat ze meer kon betekenen, meer resultaat had ze graag
willen zien. Nu zien we zeker enig resultaat in het meedenken/meewerken bij TJG. Blijf
als cliëntenraad positief, onderling, en naar TJG.
Liesbeth is al enige tijd passief lid en heeft nu via de mail officieel laten weten dat zij
stopt.
Verantwoording 2018 is goedgekeurd, overschot van 2018 mag gebruikt worden voor de
aanschaf van laptops. Mogen we die zelf aanschaffen? Daar is helaas (nog) geen
goedkeuring voor gekomen.
Tonnie vraagt zich af of we zelf niet de druk richting de gemeente/ beleidsmakers
moeten opvoeren.
De penningmeester, Janny, blijft lid van de cliëntenraad, maar heeft aangegeven dat ze
wil stoppen met het werk van penningmeester. Het werk omvat het bijwonen van de
vergadering van het dagelijks bestuur, vergoedingen en facturen betalen, jaarlijks
opmaken begroting en verantwoording.
Janny wil de vergoedingen van eerste kwartaal deze week afhandelen.
Wie wil deze taak z.s.m. op zich nemen?

4. Inkomende en uitgaande post/mails
 Mevr. Heindijk heeft via de mail de contactgegevens van Moedige Moeders uitgewisseld.
 Dirkien zal hen uitnodigen voor september.
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5. Openbare rondvraag
Petra heeft een advertentie opgesteld. Deze wordt nu nog niet geplaatst, in het
krantenartikel wordt ook een oproep gedaan.
6. Notulen
Er zijn geen reacties.
7. Sluiting
We willen dit overleg uiterlijk afronden om 21.30 uur!
Voor volgend overleg, maandag 17 juni, kamer 1.34, 19.30 uur.

