
Centrale cliëntenraad Youké 
 

Youké vindt het belangrijk om van cliënten te horen wat zij van onze 

hulpverlening vinden. We werken hard aan het leveren van goede hulp, 

dichtbij onze cliënten in hun gezin en met behulp van hun eigen netwerk. 

We vragen cliënten om hun mening en advies en willen graag van hun 

ideeën leren. Het doel is om de hulpverlening van Youké te verbeteren.  

 

De cliëntenraad van Youké heet YouSay. Deze raad bestaat uit zowel ouders als 

jongeren (vanaf 16 jaar) die hulpverlening van Youké hebben gekregen of krijgen. 

Zij zijn enthousiast en gedreven om bij te dragen aan het verbeteren van onze 

hulpverlening en het vertegenwoordigen van de achterban van cliënten. YouSay is 

opgericht in samenwerking met jongeren en ouders en vormgegeven aan de hand 

van de wensen van de cliënten en de organisatie.  

 

Wil je meer weten over YouSay, heb je tips of opmerkingen of wil je als (oud)cliënt 

van Youké graag lid worden? Mail dan naar YouSay@youke.nl. Er wordt dan contact 

met je opgenomen. We nemen wat cliënten zeggen heel serieus, zowel in de 

hulpverlening als bij het maken van beleid. Je bent van harte welkom. 

 

 

Cliëntenraad YouSay en Andrée (ondersteuner) 

Floris, Raymond, Constantijn, Amy, Elvira, Aïsha en Canan 

 

 

 

 

 

 

Wil je reageren of  heb je vragen? 

Bel/App Andrée Sekreve 06 575 497 22 of mail naar YouSay@youke.nl 

Informatiefolder cliëntenraad Youké 
 

YouSay 

START aanmelding & advies 
Bereikbaar op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur 

 
088 170 5000 
start@youke.nl 

 
 
 
 
 
Heb je een vraag aan 
YouSay? 
YouSay is er voor jou. Heb je een 

vraag of kan YouSay iets voor je 

betekenen? Je kunt ons altijd bellen 

en/of mailen. 

 
Wil je lid worden? 
(Oud)cliënten van Youké kunnen lid 

worden. Zowel ouders als jongeren 

(vanaf 16 jaar). 

 

 Wat houdt lid worden in? 

• 10 keer per jaar vergaderen. 

• Organiseren en bijwonen van 

themabijeenkomsten. 

• YouSay behartigt de belangen van 

cliënten en zoekt en onderhoudt 

contacten met de achterban. Ook 

adviseert YouSay gevraagd en 

ongevraagd het MT van Youké. 

Dit alles heeft als doel om de 

kwaliteit van de hulpverlening te 

verbeteren. 

• Voor deelname aan YouSay 

ontvang je een vergoeding 

van 25 euro per maand. 

 

Aanmelden? 
Je kunt je aanmelden door een mail 

te sturen naar YouSay@youke.nl. 

  

Na aanmelding neemt YouSay 

contact met je op voor het plannen 

van een kennismaking.  

mailto:YouSay@youke.nl

