
 

 

 

Lid cliëntenraad  
 
 
Locatie:    Papenvoort of online 

Uren per maand: gemiddeld 4  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn de cliëntenraad van Yorneo. Wij zijn (pleeg)ouders en jongeren die zelf hulp en/of 

ondersteuning krijgen van Yorneo (of hebben gehad). Samen met de Raad van Bestuur van Yorneo 

adviseren wij over de kwaliteit van beleid en de uitvoering van jeugdhulp. Wij hebben een passie voor 

het welzijn en de belangen van kinderen en willen ervoor zorgen dat kinderen het goed krijgen in de 

samenleving. Dit doen we door open en kritisch in gesprek te gaan met Yorneo over de kwaliteit van 

de hulp. We gebruiken daarbij onze eigen kennis en ervaring.  

  

Wie ben jij? 

Jij bent een (pleeg)ouder of jongere die zelf directe ervaring heeft met jeugdhulp. Je wilt je inzetten 

voor het welzijn en de belangen van kinderen. Dat doe je samen met andere ouders en jongeren. 

Deze kwaliteiten beschrijven jou: 

 Kritisch, nieuwsgierig en respectvol: je denkt voor jezelf, je staat voor je eigen ervaring en mening, 

je staat open voor andere ervaringen en meningen en je bent bereid je te verdiepen in andere 

hulpvormen. 

 Persoonlijk betrokken en neutraal: je kunt je verplaatsen in de belangen van cliënten en kunt 

voldoende afstand nemen van je eigen persoonlijke belangen. 

 Betrouwbaar en flexibel: je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie en met discussies over 

gevoelige of emotionele onderwerpen. 

 Zelfstandige teamspeler: je kunt vragen stellen en luisteren, je standpunten verwoorden, en 

samenwerken met ouders, jongeren en professionals. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Leden van de cliëntenraad worden voor drie jaar benoemd. De cliëntenraad vergadert gemiddeld 

8 keer per jaar, meestal in de avond. Ieder lid besteedt 4 uur per maand aan de cliëntenraad.  

 Er is een vergoeding voor de reiskosten die je maakt voor de cliëntenraad. Leden van de 

Cliëntenraad ontvangen verder een passende vergoeding voor deelname aan vergaderingen van 

de cliëntenraad. 

 Geïnteresseerden die een beroepsmatige relatie met Yorneo hebben, kunnen geen lid van de 

cliëntenraad worden. 

Meer informatie en aanmelden als kandidaat 

Wil je meer weten, of je kandidaat stellen voor de cliëntenraad van Yorneo? Mail dan met de voorzitter 

van de cliëntenraad Daan de Bruijn via clientenraad@yorneo.nl, t.a.v. Daan de Bruijn. 

Wij zien de reacties graag voor 1 juli 2021 tegemoet. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 

wordt niet op prijs gesteld. 
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