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Aan het portefeuillehouders overleg Sociale Agenda Holland Rijnland 

Aan de medewerkers van de Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland 

Aan de cliëntenraden van de moederorganisaties van de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland 

Rijnland en cliëntvertegenwoordigers van de Jeugd- en Gezinsteams 

 

 

Leiden, 9 december 2016 

 

 

Betreft: Invulling Raad van Advies Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland 

 

Geachte dames en heren, 

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland door de 

gemeenten gecontracteerd als aanbieder van jeugdhulp voor de 18 teams in de regio. De statuten en 

het governancemodel van de coöperatie zijn hierop aangepast. In dat governancemodel is gekozen 

voor een Raad van Advies naast de ALV, bestuur en directeur. Overigens is het streven de functie van 

directeur medio 2017 te vervangen door de functie van bestuurder. Daarmee vervalt dan de functie 

van het bestuur. 

De Raad van Advies bestaat uit drie personen, die worden benoemd door de ALV. De leden van de 

Raad van Advies worden buiten de leden van de coöperatie gerekruteerd.  

Tenminste één lid wordt voorgedragen door de JGT´s (derhalve de uitvoerende hulpverleners zelf) en 

één lid wordt voorgedragen door de gemeenten. Het derde lid wordt voorgedragen door de 

gezamenlijke cliëntenraden en/of cliëntenvertegenwoordigers van JGT’s. 

 

Voor de Raad van Advies is het van essentieel belang dat men het gedachtengoed en de regionale 

visie, zoals verwoord in Hart voor de Jeugd, omarmt en een visie heeft op lange termijn 

samenwerking, lokaal maatwerk versus regionale afspraken en jeugdhulp binnen het brede sociale 

domein. 

Bij de selectie wordt rekening gehouden met benodigde individuele competenties op het gebied van 

bijvoorbeeld financiën, jeugdhulp, overheid, juridisch, strategisch inzicht. Daarbij kijken we naar het 

totaal, een evenwichtige samenstelling van de Raad van Advies waar het gaat om specifieke 

expertise.  

 

De Raad van Advies komt twee keer per jaar bijeen en verder zo vaak als tenminste één van de leden 

dat wenst. De Raad van Advies staat het bestuur, de directeur (en op den duur de bestuurder) en de 

ALV met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden 

van de Raad van Advies zich naar het belang van de coöperatie. De leden van de Raad van Advies 

oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te laten 

prevaleren. 
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Bestuur en directie nodigen u hierbij uit namens uw gremium tot een voordracht te komen.  

Wij vragen u dit voor 1 februari 2017 te doen. 

Wij verzoeken u uw reactie te richten aan:  

Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland  

T.a.v. Marion Goedhart, directeur 

Postbus 11008 

2301 EA  Leiden 

Voor verdere vragen betreffende de inhoud en de procedure kunt u zicht richten tot de voorzitter 

van het bestuur: Rene Verkuylen, telefoon: 06-5320 4786. 

 

Wij stelen uw medewerking in dezen bijzonder op prijs. 

Met vriendelijke groet, 

 

Rene Verkuylen, 

voorzitter bestuur coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland 

 

 

Bijlage:   1. Governance en organisatiestructuur in de coöperatie JGT Holland Rijnland 

   versie 8.0 juni 2016  

2. Hart voor de Jeugd 

 

 

 


