
 

 

 

 

 

Autistart  

Ter attentie van Gerjanne Hoorn 

Mr. Zigher ter Steghestraat 5B 

8331 KG Steenwijk  

 

Datum: 20 februari 2020  

Onderwerp: Terugblik vertrouwenswerk 2019  

 

 

Beste Gerjanne Hoorn,  

 

In de provincie Friesland en de kop van Overijssel voert Zorgbelang Fryslân, als 

onderaannemer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), het vertrouwenswerk in 

de jeugdhulp uit. Cliënten kunnen het AKJ en Zorgbelang Fryslân benaderen voor advies en 

ondersteuning van een vertrouwenspersoon bij vragen, klachten of problemen over 

jeugdhulp. Daarnaast bezoeken vertrouwenspersonen instanties die residentiële jeugdhulp 

bieden; zij voeren hier groepsbezoeken uit. In deze brief geven wij een korte terugblik op de 

contacten die de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân heeft gehad met cliënten van 

uw organisatie. 

 

Vanaf 1 januari 2019 is Yvonne Koopmans als vertrouwenspersoon gestart met een 

voorlichting aan de jongeren en medewerkers, en eens per vier weken groepsbezoeken. 

Sinds juli 2019 bezoekt de vertrouwenspersoon Trend en Trendplus iedere twee weken, naar 

aanleiding van de algemene, landelijke verhoging van groepsbezoeken door 

vertrouwenspersonen. 24/7 wordt 4 keer per jaar bezocht. Vanaf juli 2019 is Menzo Noorman 

de vertrouwenspersoon voor de kinderen en jongeren Autistart en bezoekt hij hen. 

 

De vertrouwenspersoon wordt tijdens de groepsbezoeken prettig ontvangen door de 

medewerkers en er wordt de jongeren ruimte en mogelijkheid gegeven met de 

vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Daarnaast ervaart de vertrouwenspersoon veelal een 

goede sfeer op de groep tussen de medewerkers en de jongeren. De bezoeken worden 

uitgevoerd op dinsdag- of donderdagmiddag.  

 

Naast algemene contacten met de kinderen en jongeren tijdens de groepsbezoeken, kan de 

vertrouwenspersoon kinderen, jongeren en ouders ondersteunen in individuele contacten. Zo 



 

 

heeft de vertrouwenspersoon het afgelopen jaar een aantal jongeren kunnen ondersteunen 

door informatie te geven bij hun vragen, hen een luisterend oor te bieden bij gesprekken 

over problemen die speelden, en in het bespreekbaar maken van hun vragen en problemen 

met de groepsleiding. Er zijn geen formele klachten besproken door jeugdigen of ouders met 

de vertrouwenspersoon en er is dan ook geen sprake geweest van ondersteuning in een 

klachttraject. Voor meer algemene informatie en cijfers over het landelijk vertrouwenswerk in 

2019 verwijzen wij u naar het landelijke jaarverslag van het AKJ, te vinden op de website van 

het AKJ: www.akj.nl  

 

In 2020 zal Zorgbelang Fryslân de ondersteuning voor cliënten van Autistart voortzetten. We 

gaan graag met u in gesprek om bovenstaande informatie verder met elkaar te bespreken en 

om met elkaar afspraken te maken over het vertrouwenswerk voor 2020. Wij zullen contact 

met u opnemen om hiervoor een afspraak in te plannen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sandra Lousma (coördinator)   Menzo Noorman (vertrouwenspersoon) 

085-4832433     06  0639863590 

lousma@zorgbelang-fryslan.nl noorman@zorgbelang-fryslan.nl    
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