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Inleiding
‘Medezeggenschap voor cliënten binnen de Haagse laagdrempelige dagbesteding behoeft meer aandacht’. Dat is een van de conclusies van het onderzoek
‘Achterbanners keuren de dagbesteding’ – 2013. Stichting Straat Consulaat
heeft dit onderwerp direct opgepakt en is de projectgroep ‘ Versterking Medezeggenschap’ gestart. Straat Consulaat wil met dit project bereiken dat de medezeggenschap van cliënten versterkt wordt. De projectgroep wordt gevormd
door een deel van de groep actieve, betrokken vrijwilligers van het Straat Consulaat, die zich De Achterban noemt, onder leiding van Jenny de Jeu, van het
bureau Expertise Medezeggenschap.
De projectgroep ziet dat er al veel goede dingen gebeuren in de medezeggenschap van cliënten in Den Haag en is op zoek gegaan naar deze goede
voorbeelden. Een aanpak, werkwijze, succes, faciliteit of inspiratie, de goede
voorbeelden kunnen heel divers zijn. Al deze voorbeelden kunnen bijdragen
aan het versterken van de medezeggenschap. De goede voorbeelden en tips
zijn terug te vinden in de checklist achterin dit boekje.
Raden en instellingen zijn niet goed op de hoogte van elkaars goede voorbeelden, of worstelen met uitdagingen die de medezeggenschap met zich
meebrengt. Hoe kom je steeds weer aan nieuwe leden? Hoe houd je mensen
gemotiveerd? Hoe houd je alle ontwikkelingen op beleidsniveau goed bij? Op
welke wijze kun je echt invloed hebben? Hoe onderhoud je kwalitatief contact
met je achterban? Dit zijn vragen waar veel raden hun handen vol aan hebben.
Middels dit boekje willen we de goede voorbeelden delen zodat ze voor iedereen bruikbaar worden en tot inspiratie kunnen dienen. Met zijn allen weten en
kunnen we veel meer!
Het bleek lastig om een aantal cliëntenraden te bereiken. De projectgroep
meent dat dit bij een aantal raden/instellingen echt verbetering behoeft. Achterin dit boekje staan de contactgegevens van de cliëntenraden die wij hebben
betrokken. Dus als je meer wil weten over een goed voorbeeld, dan weet je hoe
je de betreffende cliëntenraad kunt vinden!
We zijn bij de cliëntenraden langs geweest en hebben hen uitgebreid geïnterviewd. We hebben gekozen voor de cliëntenraden waar de doelgroepen van
Straat Consulaat en De Achterban mee te maken hebben. We zijn overal hartelijk ontvangen. Alle cliëntenraden waren bereid om ons te woord te staan
en een inkijkje te geven in hun cliëntenraadswerk. We hebben veel gedreven
mensen ontmoet met veel kwaliteiten en kennis van zaken.

5

Dank aan Elly Burgering en Joy Falkena van het Straat Consulaat voor het ondersteunen van dit project. Cees Elshout bedankt voor opmaak en vormgeving
van dit boekje. En natuurlijk alle cliëntenraden bedankt voor jullie openheid,
inspiratie en het delen van jullie goede voorbeelden!
Projectgroep Versterking Medezeggenschap:
Eve Bardin
Annemieke Hindriks
Wil Kleeser
Lodewijk Krijger
Sandra van Laar
Loes Smits (tekeningen)
Ronald Warnik
Jenny de Jeu (projectleider).
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Achtergrond medezeggenschap
Het is ontzettend belangrijk dat cliënten van zorg- en hulpinstellingen meedenken, meepraten én meebeslissen over zaken die voor cliënten belangrijk zijn.
Sinds 1996 is de medezeggenschap voor cliënten van zorginstellingen geregeld via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Al enige
tijd is men bezig om verschillende wetgeving
voor cliënten, waaronder de medezeggenschapswetgeving te vernieuwen.
Deze plannen hebben tot nu nog niet tot een daadwerkelijke nieuwe wet geleid.
Via landelijke organisaties voor cliëntenraden zoals LOC en LSR kun je zorgen dat je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen over nieuwe wetgeving
voor medezeggenschap.
Komende jaren gaat er in Nederland veel veranderen. Diverse taken vanuit
de centrale overheid worden overgeheveld naar lagere overheden, zoals de
gemeenten. Zo wordt dagbesteding nu vanuit de AWBZ gefinancierd, vanaf
2015 is de gemeente daar verantwoordelijk voor. Hetzelfde geldt voor de transitie jeugdhulp. Daar gaan taken van de provincie over naar de gemeenten.
Dit maakt dat er ook in de medezeggenschap verschuivingen kunnen plaatsvinden. Immers de gemeenten gaan meer beslissingen nemen die gevolgen
hebben voor cliënten. Cliënten en gemeenten zullen moeten zorgen dat ze dit
goed regelen met elkaar. Hierin is men nog zoekende.
Zorg dat je als cliëntenraad over de veranderingen in wetgeving en verantwoordelijkheden in gesprek gaat met je instelling en gemeente!
De WMCZ is een raamwet, dat houdt in dat deze wet kaders omschrijft, maar
niet alles tot op de punt en komma regelt. Hierdoor bestaan er wel eens onduidelijkheden over wat nu precies wel of niet de bedoeling is. Over deze onduidelijkheden kun je je laten adviseren door een ondersteuner of organisatie
voor cliëntenraden. Mocht je er als instelling en cliëntenraad echt niet samen
uitkomen dan kun je je altijd nog wenden tot de landelijke geschillencommissie.
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In de wet staat omschreven welke organisaties een cliëntenraad moeten instellen. Bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke zorg, of een instelling
met een AWBZ erkenning. In de wet wordt uitgelegd wat de rechten en plichten
zijn van zowel zorgaanbieder als cliëntenraad. De cliëntenraad mag gevraagd
en ongevraagd advies geven. Over zaken die voor cliënten van groot belang
zijn, kan een cliëntenraad zelfs een zwaarwegend advies uitbrengen. In zo’n
geval kan een instelling het advies van de cliëntenraad niet zomaar naast zich
neerleggen.
Over de WMCZ bestaan diverse goede cursussen voor cliëntenraden.
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Cliëntenraad Brijder

‘De cliëntenraadsleden volgen een training’
Brijder is één van de bedrijfsonderdelen van de Parnassia Groep en biedt hulp
aan (ex-) cliënten met verslavingsproblemen op het gebied van alcohol, drugs,
medicijnen en gokken. Brijder begeeft zich op de terreinen: preventie, behandeling, maatschappelijke integratie en wonen.

Achtergrond cliëntenraad Brijder:

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van de afdelingen van Brijder. Tweemaal per maand komt de cliëntenraad bijeen en vergadert aan de
hand van een standaardagenda. Het dagelijks bestuur van de cliëntenraad vergadert wekelijks. Nieuwe raadsleden worden geworven via de afdelingen. De
cliëntenraad heeft een Huishoudelijk Reglement en raadsleden zijn bekend met
hun rechten en plichten. De cliëntenraad heeft een eigen budget. Binnen de
Parnassia Groep zijn mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.
Cliëntenraadsleden krijgen per jaar 2 dagen scholing. Voor de leden van het
Dagelijks Bestuur komt daar het ‘weekend verslavingszorg’ bij. Er zijn 3 regionale cliëntenraden. Deze cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de Centrale
Cliëntenraad Brijder, die op haar beurt weer participeert in de concern cliëntenraad van Parnassia. De cliëntenraad heeft een eigen kantoorruimte met twee
werkplekken. Aan de gevel van het pand aan de Ma Braunweg, op het Parnassia terrein nabij Monster, hangt een duidelijk zichtbare naamplaat van de
cliëntenraad. Er is een professionele, onafhankelijke, ondersteuner.
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De cliëntenraadsleden bezoeken regelmatig de afdelingen en vestigingen van
Brijder. Zij bieden een luisterend oor voor zaken die voor cliënten van belang
zijn. Er worden geen persoonlijke wensen en/of klachten behandeld.
Daarvoor wordt verwezen naar de begeleider, afdelingsleiding, klachtencommissie of vertrouwenspersoon. In de praktijk blijkt dat de cliëntenraad eigenlijk
wel aan individuele begeleiding doet, door te adviseren en een luisterend oor
te bieden. Op de afdelingen bevinden zich folders en infomappen over de cliëntenraad.

Goede voorbeelden:

De samenwerking met de directie en Raad van Bestuur op concern niveau is
uitermate goed te noemen en de cliëntenraad voelt zich serieus genomen evenals gedragen door de top van organisatie. De lijnen met het management en/
of directie zijn kort en direct. Bij problemen kan meteen, eventueel telefonisch,
contact opgenomen worden met de betreffende leidinggevende. Daarnaast is
het voor de cliëntenraad makkelijk om gevraagd of ongevraagd aan te schuiven
bij management- en directievergaderingen. Met de patiënt vertrouwenspersoon
is een nauwe samenwerking. Op de website van Brijder is veel informatie te
vinden over de cliëntenraad en haar werkzaamheden. Daarnaast wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven.
Extern en concern overstijgend overleg vindt plaats in de denktank Pink Donut.
De Pink Donut is een groep vertegenwoordigers van de cliëntenraden en cliënten van Brijder, Palier, Parnassia, PsyQ en de Reaktgroep, ondersteund door
stafmedewerkers vanuit de genoemde bedrijven. Gezamenlijk vormen zij een
innovatieve denktank. Deze ontwikkelt ideeën en helpt met de implementatie
hiervan. De Pink Donut komt eens per maand bijeen en organiseert ook regelmatig activiteiten en bijeenkomsten.
De cliëntenraad is uitermate trots op behaalde successen, waarbij de absolute hoogtepunten naar voren worden gebracht. De cliëntenraad heeft bewerkstelligd dat zij van een adviserend orgaan is ontwikkeld naar een participatie
orgaan.
Als grootste succes noemt men het rehabiliterend project vanuit Brijder, waarbij
van herstel uit eigen kracht wordt uitgegaan. Dit project gaat overgenomen worden door Parnassia en is een uitvloeisel van het ‘Handvest van Maastricht’, dat
in 2009 is opgezet door 15 van de 17 cliëntenraden van verslavingszorginstellingen in Nederland. De bijbehorende raamovereenkomst is ondertekend door
de voorzitter van het netwerk directeuren verslavingszorg en de voorzitter van
het kennisnetwerk ‘Het Zwarte Gat’. Bij de behandeling wordt de zogenaamde
‘herstelaanpak’ als uitgangspunt genomen, waarbij niet alleen de mensen met
verslavingsproblemen weer controle krijgen over hun eigen leven, ook de verslavingsinstellingen dienen zich in te zetten voor de leefgebieden wonen,
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werk en welzijn.
Op het terrein van Parnassia is recent een nieuwe kliniek geopend ten behoeve
van high, medium en low care. De cliëntenraad is zeer nauw betrokken geweest
bij de totstandkoming van de kliniek, de invulling en de bouw. Bij de opening
is aan de cliëntenraad, als blijk van waardering, een symbolische sleutel overhandigd.
Door de Stuurgroep ‘Veilige Zorg, ieders Zorg- patiënten veiligheidsprogramma
GGZ’ is een reeks boekjes/ handreikingen gemaakt. Eén van deze handreikingen heeft betrekking op ‘Integrale Aanpak Brandveiligheid’. De cliëntenraad
heeft een veiligheidsscan opgezet, die niet alleen in deze handreiking is opgenomen, maar nu ook gebruikt wordt door de gehele Parnassia-organisatie.

Andere inspirerende voorbeelden:

Voor de derde keer in negen jaar heeft Brijder de Kikkerprijs toegekend gekregen. Deze waarderingsprijs is een wisseltrofee die halfjaarlijks wordt uitgereikt
door de cliëntenraden in de verslavingszorg.
Het kennisnetwerk Het Zwarte Gat is een landelijk werkende stichting waarin
cliëntenraden uit de verslavingszorg participeren, sinds 1998. Het is een netwerk dat twee keer per jaar een weekend bijeen komt, om onderling kennis te
genereren en ervaring uit te wisselen.

Aandachtspunten

• Bij de recente overname van het failliete Reakt door Parnassia is door de
directie advies gevraagd aan de cliëntenraad. Door het, uiteindelijke,
positieve advies van de cliëntenraad heeft de overname plaatsgevonden.
Wel wordt er vanuit gegaan dat de organisatie en werkzaamheden van
Reakt veranderd/ aangepast zullen worden en volledig geïntegreerd
worden.
• Bezuinigingen op de verslavingszorg en de effecten daarvan op de cliëntenraad.

Contactgegevens cliëntenraad Brijder:

Brijder cliëntenraad (onderdeel Parnassia Groep)
Ma Braunweg 28 / Parnassiaterrein; 2553 PW Den Haag
088-3583229 + 06-20313278 (secretariaat)
cr-brijder@brijder.nl
www.brijder.nl

Overige:

Kennisnetwerk Het Zwarte Gat: www.het-zwartegat.info
Denktank Pink Donut is te volgen via @ggzdenktank op Twitter.
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Cliëntenraad Impegno

‘Als groep een basis opbouwen en dat blijven’

Impegno biedt tijdelijke hulp en zorg aan mensen en gezinnen met psychische
problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen.
De organisatie tracht laagdrempelig te zijn en werkt ambulant.

Achtergrond cliëntenraad Impegno:

De (huidige) cliëntenraad bestaat sinds ongeveer 2,5 jaar en vertegenwoordigt
de regio Haaglanden. Momenteel bestaat de raad uit 4 leden. De cliëntenraad
heeft een ondersteuner. De ondersteuner is werkzaam bij Impegno als buurtbegeleider en vervult de functie als ondersteuner op verzoek van de directie naast
haar normale baan bij Impegno.
De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of ex-cliënten van Impegno. De raad
komt aan nieuwe leden via de begeleiders van Impegno, die aan hun cliënten
vragen of zij interesse hebben in deelname aan de cliëntenraad. De raad vergadert eenmaal per maand met een standaardagenda.
Een eigen kantoorruimte en/ of faciliteiten, zoals computer of eigen telefoonnummer, heeft de cliëntenraad niet. Wel is het eenvoudig om op het kantoor van
Impegno een ruimte te reserveren voor vergaderingen en gebruik te maken van
een of meerdere computers.
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De cliëntenraad heeft een eigen mailadres. Vanwege operationele problemen,
is het langere tijd lastig tot onmogelijk geweest voor de cliëntenraad om mails
te beantwoorden of te ontvangen.
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de cliëntenraad zich (nog steeds)
in een pioniersfase bevindt. Er is sprake van een cliëntenraad reglement, maar
er is nog geen vaste structuur en concrete acties zijn nog niet uitgevoerd. De cliëntenraad ervaart zelf het contact met de directie/ management als goed net als
de feedback. Alhoewel men erkent dat het contact eigenlijk verloopt via en door
de ondersteuner, die eveneens spreekbuis is namens de directie/ management.
Daadwerkelijke adviezen aan de directie/ management zijn (nog) niet gegeven.
De communicatie met de eigen achterban vindt (nog) niet plaats.
Wel is er op de algemene website van Impegno info te vinden over de cliëntenraad.
De raad geeft aan dat de kaders waarbinnen zij mogen opereren duidelijk zijn
en dat zij op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Er is contact met de
patiënt vertrouwenspersoon alsmede met de klachtencommissie.
Er is (nog) geen ruimte voor scholing, training, en ontwikkeling. Binnen de
Impegno-organisatie zijn er meerdere cliëntenraden, die gebonden zijn aan de
regio waar Impegno werkt. Contact en/ of overleg met de collega-raden is er tot
op heden niet geweest. Evenmin is er sprake van uitwisseling van ervaringen.
De cliëntenraad ziet als één van de speerpunten voor de toekomst het creëren
van draagvlak en zichtbaarheid binnen de organisatie.

Goede voorbeelden:

Deze zomer is een bijeenkomst met de centrale cliëntenraad van Impegno
gepland.
Tijdens die bijeenkomst zal aandacht besteed worden aan het uitwisselen van
kennis en ervaring, en zal besproken worden op welke wijze de cliëntenraden
hun achterban meer kunnen betrekken. De directie zal ook aanwezig bij die
bijeenkomst. Het is de bedoeling dat dit overleg jaarlijks zal plaats vinden.
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Aandachtspunten:
•
•
•
•
•

Groei vanuit pioniersfase naar werkelijk functionerende cliëntenraad.
Zichtbaarheid binnen de organisatie.
Bereikbaarheid cliëntenraad.
Creëren draagvlak binnen de organisatie en serieus genomen worden.
Gebruik maken van adviesrecht.

Contactgegevens cliëntenraad Impegno:

Rijswijkseweg 60 (12e etage); 2516 EH Den Haag
0900-4673466 (centraal tel.nr. Impegno)
clrdenhaag@impegno.nl
www.impegno.nl
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Cliëntenraad Kessler Stichting

‘Aandacht voor cliënten in de nachtopvang?’

De Kessler Stichting is een organisatie voor Maatschappelijke Opvang (in het
bijzonder Haagse dak- en thuislozen), beschermd wonen en thuisbegeleiding.

Achtergrond cliëntenraad Kessler Stichting:

De cliëntenraad van de Kessler Stichting bestaat uit 10 personen, met vertegenwoordiging van 1 persoon per afdeling. Uitzondering hierop vormen de
afdelingen Zamenhofstraat (hier krijgen 69 mensen zes maanden begeleiding)
en de Nachtopvang (hier krijgen maximaal 90 mensen die feitelijk dakloos zijn
begeleiding en nachtopvang). Deze afdelingen mogen door 2 personen vertegenwoordigd worden. Cliënten en ex-cliënten, die op zichzelf zijn gaan wonen
mogen tot en met 1 jaar na beëindiging van de hulp lid van de cliëntenraad
blijven. Als er geen vervanger gevonden kan worden mag een raadslid als vertegenwoordiger langer aanblijven. Werving van nieuwe leden voor de cliëntenraad wordt vooral gedaan door te vragen aan cliënten of ze belangstelling
hebben en via posters op de afdelingen. Hierna volgen sollicitatie gesprekken,
daarna een proefperiode en bij wederzijdse goedkeuring neemt de betreffende
persoon zitting in de raad. De nieuwe leden worden op weg geholpen door de
zittende leden van de cliëntenraad door een 1 op 1 gesprek.
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Goede voorbeelden:

De leden zijn met name trots op het feit dat de cliëntenraad van Kessler selfsupporting is, dus niet afhankelijk van het bestuur en beschikt over eigen ondersteuning.
De cliëntenraad krijgt 3 uur per week ondersteuning van een extern adviseur.
Hier heeft de cliëntenraad een eigen budget voor. De cliëntenraad beschikt
over een eigen werkplek, helaas is de ruimte beperkt en is de werkplek niet vrij
toegankelijk voor cliënten.
De cliëntenraad heeft aandacht voor een goede wederzijdse communicatie met
alle afdelingen. Zij tracht zichtbaar te zijn door met de mensen te praten en door
vertrouwen op te bouwen. Zo wordt geprobeerd een goed fundament te leggen
en hoopt men door iedereen serieus genomen te worden. Om iets te bespreken
met de cliëntenraad kunnen cliënten altijd een afspraak maken. Communicatie met de achterban gebeurt verder door middel van een nieuwsbrief, maandelijks bewonersoverleg/huiskamervergaderingen en vertegenwoordiging op
alle afdelingen. De signalen die aan de cliëntenraad worden gegeven, worden
serieus genomen. De cliëntenraad geeft een terugkoppeling naar de persoon
of afdeling over het gegeven signaal. De verslagen van de cliëntenraad zijn
voor medewerkers terug te vinden op Intranet. Behandeling van klachten vindt,
indien nodig, plaats in de cliëntenraad. Tevens beschikt de Kessler Stichting
over een patiënt vertrouwenspersoon. Het Dagelijks Bestuur maakt de agenda,
andere leden kunnen inbreng hebben. Door middel van regulier overleg wordt
reeds samengewerkt met de cliëntenraad van de organisatie Anton Constandse. (Stichting Anton Constandse biedt beschermd wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding voor mensen met GGZ problemen).
De cliëntenraad heeft een jaarplan waarin staat aan welke doelen de cliëntenraad werkt. In een jaarverslag laat de cliëntenraad zien wat er al allemaal
bereikt is het afgelopen jaar. Het medezeggenschapsreglement is geactualiseerd. Hierin staan rechten en plichten van de cliëntenraad. De cliëntenraad
heeft een eigen begroting waarin een budget is opgenomen voor opleiding en
ontwikkeling.
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De cliëntenraad zoekt momenteel aansluiting bij een landelijk platform voor cliëntenraden. Ook zou de cliëntenraad graag een symposium organiseren rond
cliëntenraden.

Aandachtspunt:

• Contact met cliënten van de nachtopvang.

Contactgegevens cliëntenraad Kessler Stichting

Toussaintkade 43, 2513 CL DEN HAAG
De cliëntenraad van de Kessler Stichting heeft geen eigen telefoonnummer, wel
een mailadres:
clientenraad@kesslerstichting.nl
www.kesslerstichting.nl
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Cliëntenraad Leger des Heils

‘Cliëntenraadsleden vinden het ver reizen naar de landelijke cliëntenraad’

Het Leger des Heils biedt opvang en begeleiding aan volwassenen, jongeren,
gezinnen en kinderen die thuisloos zijn (geweest) of dreigen te worden.

Achtergrond cliëntenraad Leger des Heils:

Het Leger des Heils heeft 10 locaties in Den Haag. Elke locatie heeft een bewonerscommissie. Leden van de cliëntenraad zitten ook in een bewonerscommissie. Er wordt gestreefd naar 2 cliëntenraadsleden per locatie. Momenteel
heeft de cliëntenraad 7 leden. In de cliëntenraad zitten cliënten en ex-cliënten.
Onderwerpen vanuit de cliëntenraad worden voorgelegd aan de bewonerscommissies.
De ondersteuner en de directeur hebben eerst agenda overleg. Daarna gaat de
agenda naar de cliëntenraadsleden. Het contact tussen de directeur en de clientenraad is goed. De Cliëntenraad is er trots op dat de directeur om de maand
aanschuift bij de cliëntenraad.
De cliëntenraad heeft geen eigen werkplek meer. Dat hadden ze wel in de Domus (beschermde woonvorm van het Leger des Heils) maar dit werd beëindigd
nadat een cliëntenraadslid er zijn woonplek van had gemaakt. Nu regelt de ondersteuner de wisselende werkplek. De cliëntenraad heeft geen eigen budget
of visitekaartjes.
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Contact met de achterban verloopt vaak telefonisch, via de begeleider van de
cliënt. Eén van de leden is erg actief in het contact met cliënten op locatie. Als
de cliënten van het Leger des Heils niet naar de cliëntenraad toekomen dan
bezoekt de cliëntenraad de locatie. Op de verschillende locaties worden nieuwe
cliëntenraadsleden geworven.

Goede voorbeelden vanuit de cliëntenraad:

De leden van de cliëntenraad kunnen een cursus gesprekstechnieken van het
LOC volgen. Alle cliënten van het Leger des Heils ontvangen een welkomstpakket met daarin belangrijke adressen, zoals de contactgegevens van de klachtencommissie. De Cliëntenraad heeft kennisgemaakt met de klachtencommissie. Op alle locaties hangt informatie over de klachtencommissie met foto en
telefoonnummer. Er is ruimte voor ontwikkeling. Hiertoe wordt de cliëntenraad
ondersteund door het landelijk bureau van het Leger des Heils.
Het Leger des Heils heeft ook een landelijke cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad in Den Haag zitten daar niet in. Ze vinden het te ver weg en te veel
informatie om te lezen.

Aandachtspunt:

• Contact met de achterban.

Contactgegevens cliëntenraad Leger des Heils:
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag
St.Barbaraweg 4
2516 BT Den Haag
070-3115540
info@legerdesheilsdenhaag.nl (algemeen mailadres van het Leger des Heils)
www.goodwilldenhaag.legerdesheils.net
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Centrale cliëntenraad LIMOR

‘Contact met het management wordt als goed ervaren’

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) biedt vele vormen van opvang en ondersteuning. Zoals hulp voor mensen die dak- en thuisloos zijn of kampen met een verslaving of met psychische
problemen, mensen met schulden, of soms een combinatie daarvan. In de regio
Haaglanden heeft LIMOR meerdere locaties.

Achtergrond centrale cliëntenraad LIMOR:

LIMOR is in heel Nederland actief en verdeeld in verschillende regio’s bestaande uit 5 provincies: Groningen, Friesland, Overijssel/Drenthe en Zuid-Holland.
De centrale cliëntenraad van LIMOR is verdeeld in deze 5 verschillende regio’s
en bestaat op dit moment uit 5 leden. Cliënten en ex-cliënten kunnen lid zijn
van de centrale cliëntenraad. De vergadering van de cliëntenraad is altijd in
Zwolle. Elke maand is er een vergadering van de centrale cliëntenraad met om
de maand een vergadering met het bestuur. De voorzitter stelt met de ondersteuner de agenda voor en voordat de vergadering plaats vindt, is er tussen
dagelijks bestuur en directie ook nog een kort overleg.
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Goede voorbeelden vanuit de centrale cliëntenraad:

Zichtbaarheid naar de cliënten toe is een speerpunt van de centrale cliëntenraad, daarom hangen op alle locaties posters met gegevens van de centrale
cliëntenraad. De leden zijn ook vaak aanwezig op alle extramurale woonvoorzieningen van LIMOR. De centrale cliëntenraad organiseert regelmatig themabijeenkomsten met personeel om cliënten op de intramurale locaties te informeren. Ook heeft de centrale cliëntenraad een website. Omdat nog niet iedere
cliënt aansluiting heeft op internet maakt de centrale cliëntenraad ook het ‘LIMOR magazine’. Dit blad verschijnt 3 á 4 maal per jaar op alle locaties.
De centrale cliëntenraad vindt het belangrijk om contact te hebben en houden
met teamleiders en locatiehoofden in de woonvoorzieningen. Om goed te functioneren is het ook belangrijk bekend te zijn bij de teamhoofden en de locatiehoofden in de woonvoorzieningen. De verstandhouding tussen het bestuur van
LIMOR en het dagelijks bestuur van de centrale cliëntenraad van LIMOR wordt
door de centrale cliëntenraad als zeer goed ervaren. De samenwerking verloopt
soepel, daar zorgt de centrale cliëntenraad voor door de gemaakte afspraken
na te komen. Een groot succes is het delen van informatie met de achterban.
Ook een succes van de centrale cliëntenraad is dat alle intramurale woonzorgvoorzieningen een internetaansluiting hebben.

Aandachtspunten:

• Medezeggenschap bij de cliënten organiseren binnen alle woonvoorzieningen.
• Meer vertegenwoordiging binnen de centrale cliëntenraad. 1 raad per regio is wel veel werk voor 1 persoon.
• Meer contact met cliënten die buiten de instelling wonen.

Contactgegevens centrale cliëntenraad LIMOR:
Bestuursbureau
Bezoekadres:
Duindoorn 30 – 4e etage,
2262 AR Leidschendam
070 - 301 25 00
ccr@limor.nl
www.limor.nl
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Cliëntenraad Palier

‘De lijnen zijn kort en er vindt frequente terugkoppeling plaats, wat leidt tot een
kwalitatief hoog niveau van de medezeggenschap’
Palier is in 2008 ontstaan uit de Parnassia groep, door de toenemende vraag
naar forensische en intensieve zorg. Palier bundelt binnen de Parnassia Groep
de zorgprogramma’s voor moeilijk behandelbare patiënten met problemen op
het gebied van psychiatrie, gedragsproblemen in combinatie met verslaving en/
of delinquentie.
Het doel is een geleidelijke en veilige terugkeer van cliënten naar de maatschappij.

Achtergrond informatie cliëntenraad Palier:

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van de afdelingen van Palier.
Doordat de cliëntenraad zichtbaar en aantrekkelijk is, melden zich spontaan
nieuwe aspirant-raadsleden aan. Per afdeling zijn er (maximaal) 2 raadsleden.
In de praktijk beslist de huidige cliëntenraad of nieuwe aspirant leden tot de
raad worden toegelaten. De eigen drive om deel te nemen aan de cliëntenraad
is veelal het eigen verleden c.q. problematiek gepaard gaand met verslaving en
vanuit die ervaring een bijdrage te willen leveren aan de doelgroep van Palier.
Daarnaast biedt het raadswerk perspectief en potentiële carrièrekansen. Vanuit ieder zorgbedrijf van de Parnassiagroep zijn er 2 vertegenwoordigers in de
concern cliëntenraad.
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De cliëntenraad heeft een eigen kantoorruimte met een duidelijke naamplaat
op het pand, op het terrein van Parnassia in Monster. Er is een professionele
onafhankelijke ondersteuner, die zowel de cliëntenraad van Parnassia als Palier begeleidt.
Alle afspraken die gelden voor de cliëntenraad zijn geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Hierbij zijn de kaders duidelijk en is men op de hoogte van de rechten en plichten als cliëntenraad en raadsleden. De cliëntenraad vergadert regelmatig en
doet dat aan de hand van een standaardagenda, waarbij toevoegingen mogelijk zijn. Voor de leden van het dagelijks bestuur van de cliëntenraad geldt het
criterium dat men een uitbehandelde en stabiele cliënt dient te zijn. Door dit criterium wordt de continuïteit van de cliëntenraad gewaarborgd. De cliëntenraad
heeft een eigen budget.
Binnen de cliëntenraad heeft ieder zijn eigen taak. De lijnen zijn kort en er
vindt frequente terugkoppeling plaats, wat leidt tot een kwalitatief hoog en hoger
wordend niveau van de medezeggenschap. Door het aannemen van een professionele houding zorgt de cliëntenraad ervoor dat ze serieus genomen wordt
binnen de organisatie. Het contact met het management en directie wordt als
goed ervaren. Vooral op groepsniveau van het Parnassiaconcern is het contact goed. De cliëntenraad voelt zich gedragen door de organisatie, waarbij
de mening van de cliëntenraad als essentieel wordt beschouwd bij het nemen
van directiebeslissingen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd,
hetgeen afhankelijk is van de betreffende situatie. Veelal gebeurt de advisering
informeel.
De cliëntenraad bezoekt maandelijks alle afdelingen. Hierbij biedt zij een luisterend oor, vangt signalen op en verwijst, indien nodig en zodra er sprake is
van individuele klachten/ wensen, cliënten naar de juiste persoon. Regelmatig
wordt op de website van Palier een specifiek onderwerp behandeld. Daarnaast
verspreidt de cliëntenraad nieuwsbrieven.
Er wordt door de raad contact onderhouden met de patiënt vertrouwenspersoon.

Goede voorbeelden:

De cliëntenraad van de verslavingskliniek Ossendrecht heeft bereikt dat er op
lokaal/ afdelingsniveau één á twee keer per maand overleg plaatsvindt en eenmaal per maand een officieel overleg, waarbij het accent meer op beleidsmatig
gebied is komen te liggen.

26

De invulling van de dagbesteding programma’s is, sinds twee jaar, mede door
toedoen van de cliëntenraad en onder invloed van de denktank Pink Donut veranderd. Er wordt bij de invulling nu vanuit het cliëntperspectief gewerkt, waarbij
opleiding tot de mogelijkheden behoort. De Gemeente is over deze andere opzet ook enthousiast. Vanuit de Parnassia Groep was er ingezet om cliëntengelden uit te besteden aan commerciële organisaties, ingegeven vanuit bezuinigingsgedachten. Hierdoor zouden cliënten, onder andere, geen rekening meer
kunnen openen op diverse locaties van Palier. Door inmenging van (concern)
cliëntenraad is aan de Raad van Bestuur een plan voorgelegd. Dit heeft ertoe
geleid dat de uitbesteding geen doorgang heeft gevonden.

Andere inspirerende voorbeelden:

Tweemaal per jaar wordt er een themabijeenkomst georganiseerd en eenmaal
per jaar een bijeenkomst voor cliëntenraadsleden van alle onderdelen van de
organisatie.
Binnen de organisatie is ruimte voor scholing op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Tevens zijn er via andere instanties, zoals Parnassia en Kompassie, makkelijke ingangen voor scholing en ontwikkeling.
De cliëntenraad heeft twee jaar geleden een ongevraagd negatief advies gebracht over het ‘Programma Remise’. Dit programma begeleidt (ex)justitiabelen
met verslavingsproblematiek bij re-integratie in de maatschappij.
Voor de organisatie was subsidie de doorslaggevende factor, maar de cliëntenraad was van mening dat de resultaten voor dit programma slecht waren.
Het advies heeft geleid tot opheffing van het programma. Extern en concern
overstijgend overleg vindt plaats in de denktank Pink Donut. (Zie cliëntenraad
Brijder op pagina 9).

Aandachtspunten:

• Centraal staat, voor de cliëntenraad, ‘alles wat van invloed is voor en op
de cliënt’.
• Essentieel is herstelgericht werken, een vanuit cliëntperspectief gestuude
invulling van dagbesteding en inzet van ervaringsdeskundigheid.
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De cliëntenraad gaat er vanuit dat in de toekomst nieuwe samenwerkingsverbanden zullen ontstaan met andere zorginstellingen op forensisch gebied. Dit
zal tevens invloed hebben op de cliëntenraden, die op een meer overstijgend
niveau zullen gaan werken.

Contactgegevens cliëntenraad Palier:

Palier cliëntenraad (onderdeel Parnassia Groep)
Bertus de Harderweg 20 / Parnassia Terrein; 2553 PX Den Haag
088-3578751 + 06-10778757
clientenraaddenhaag@palier.nl
www.palier.nl
Twitter: @CRPalier
Denktank Pink Donut is te volgen via @ggzdenktank op Twitter
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Cliëntenraad Parnassia

‘Vanuit ieder zorgbedrijf van de Parnassia Groep zitten 2 vertegenwoordigers in
de concern cliëntenraad, zie organigram…’

Achtergrond cliëntenraad Parnassia:

Het zorgbedrijf Parnassia heeft binnen de organisatie een drietal aandachtsgebieden:
1) Volwassenen: cliënten met een psychotische stoornis en psychiatrische
cliënten met een verstandelijke beperking;
2) Ouderen: cliënten met psychische, psychiatrische en/ of geheugenproblemen;
3) Wonen met Zorg: cliënten met langdurig intensieve zorg en woonbegeleiding.
Per 1 januari 2014 is de structuur veranderd en zijn de 3 onderdelen samengevoegd. Parnassia laat de leeftijdsgrenzen los en ambulante bewoners gaan
onder een GGZ wijkteam vallen. De 3 bedrijfsonderdelen hadden een eigen
cliëntenraad, die verenigd waren in de cliëntenraad Zorgbedrijf Parnassia. Door
de samenvoeging van de organisatieonderdelen is ook de structuur van de clientenraad veranderd. Er is 1 cliëntenraad gevormd met ongeveer 15 leden en
een cliënten-panel, dat zal dienen als klankbord voor de cliëntenraad. De nieuwe cliëntenraad gaat zich verdelen over advies-/ focusgroepen, zodat ieder lid
zich met een beperkt aantal onderwerpen zal bezig houden en niet van alle
onderwerpen op de hoogte hoeft te zijn en te blijven.
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De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van de onderdelen van Parnassia.
Door de vorming van 1 cliëntenraad, is de verwachting dat dit meer herkenbaar
is voor cliënten in welke fase van herstel dan ook en ook voor de organisatie.
De cliëntenraad heeft een eigen kantoorruimte met een duidelijke naamplaat op
het pand aan de Rozenbottelstraat op het terrein van Parnassia bij Monster. De
kantoorruimte, waar eveneens de ondersteuners werkzaam zijn, bevindt zich in
een pand, waar (onder andere) ook een gebedsruimte aanwezig is.
Er zijn een tweetal professionele onafhankelijke ondersteuners, waarvan één
van de ondersteuners eveneens de cliëntenraad van Palier begeleidt. De
raadsleden brengen regelmatig bezoeken aan de afdelingen. Voor individuele
belangen en/ of klachten wordt verwezen naar de patiënt vertrouwenspersoon.
Alle afspraken die gelden voor de cliëntenraad zijn geregeld in het huishoudelijk reglement. Hierbij zijn de kaders duidelijk en is men op de hoogte van de
rechten en plichten als cliëntenraad en raadsleden. De cliëntenraad vergadert
regelmatig en doet dat, in principe, aan de hand van een standaardagenda. De
raad heeft een eigen budget.

Goede voorbeelden:

Binnen de cliëntenraad heeft ieder zijn eigen taak. De lijnen zijn kort en er vindt
frequente terugkoppeling plaats. Door het aannemen van een professionele
houding zorgt de cliëntenraad ervoor dat ze serieus genomen wordt binnen de
organisatie.
Het contact met het management en directie wordt als goed ervaren. Vooral op
groepsniveau van het Parnassiaconcern is het contact goed. De cliëntenraad
voelt zich gedragen door de organisatie, waarbij de mening van de raad als
essentieel wordt beschouwd bij het nemen van directiebeslissingen. De raad
adviseert het concern/ bedrijfsonderdelen gevraagd en ongevraagd, hetgeen
afhankelijk is van het betreffende onderwerp. De cliëntenraad bezoekt frequent,
maandelijks, alle afdelingen. Hierbij bieden zij een luisterend oor, vangen signalen op en verwijzen, indien nodig en zodra er sprake is van individuele klachten/
wensen, cliënten naar de juiste persoon. Er wordt door de raad contact onderhouden met de patiënt vertrouwenspersoon. Er is een algemene brochure voor
cliënten met informatie over de cliëntenraad, die eveneens op de website van
Parnassia is te raadplegen. Daarnaast verspreidt de cliëntenraad nieuwsbrieven, die periodiek worden uitgegeven.

Andere inspirerende voorbeelden:

Extern en concern overstijgend overleg vindt plaats in de denktank Pink Donut
(zie cliëntenraad Brijder op pagina 9).
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Een briljant idee is de Ambassade van de Activering. Hierbij gaan cliënten
langs afdelingen om andere cliënten te informeren en nieuwsgierig, geïnteresseerd of zelf enthousiast te krijgen voor deelname aan activiteiten.
Een aanvraag tot bezuiniging op de gebedsruimte van de multiculturele verzorging heeft tot vele protesten geleid. De cliëntenraad was van mening dat
er, ondanks de groei van de organisatie, al bezuinigd was op de geestelijke
verzorging. Dankzij hun dringende brieven over de toegevoegde waarde en
unieke, heilzame zorg aan cliënten, zijn deze bezuinigingsplannen ingetrokken.
Op uitnodiging van de directie heeft de cliëntenraad, op grond van eerdere cliëntentevredenheidsonderzoeken, opnieuw verbeterpunten aangereikt,
waarvan de belangrijkste is ‘Tijd hebben voor en luisteren naar de cliënt’. De
cliëntenraad verwacht dat als er meer tijd wordt genomen voor uitleg over de
zorginhoud en de zorgorganisatie alsmede over medicijnen, bijwerkingen en
alternatieven, er meer vertrouwen ontstaat zodat adviezen ook eerder en beter opgevolgd zullen worden.

Aandachtspunten:
• Functioneren van de nieuwe cliëntenraad in combinatie met het cliëntenpanel en Focusgroepen.
• Het effect van de bezuinigingen op het functioneren van de cliënteraad
en op de effectiviteit van de adviezen.

Contactgegevens cliëntenraad Parnassia:

Parnassia cliëntenraad (onderdeel Parnassia Groep)
Rozenbottelstraat 14 / Parnassia Terrein; 2552 DS Den Haag
088-3575836
Via een contactformulier op de website kun je de cliëntenraad mailen.
www.parnassia.nl
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Cliëntenraad Reakt

‘De cliëntenraad heeft een Huishoudelijk reglement’

Reakt biedt dagbesteding en arbeidsintegratie voor mensen met psychische
problematiek.

Achtergrond informatie cliëntenraad Reakt:

Begin 2014 is door de Rechtbank het faillissement van Reakt uitgesproken.
Kort daarna werd bekend dat volledige overname door Parnassia van Reakt
Den Haag een feit is. De cliëntenraad vertelde tijdens het interview dat dit tot
gevolg heeft dat dagbesteding en zorg vooralsnog in de huidige vorm doorgaan
onder Parnassia. Naar de mening van de cliëntenraad is dit van belang om
onrust en onzekerheid onder cliënten te voorkomen. Daarentegen zijn de gevolgen van deze veranderingen voor de medewerkers nog onzeker. Dit is dan
ook een punt van zorg bij de cliëntenraad.
In de cliëntenraad hebben alleen cliënten van (nu nog) Reakt zitting, met een
verdeelsleutel naar de diverse afdelingen. De cliëntenraad voelt zich door alle
partijen waar zij mee te maken hebben serieus genomen. Dit varieert van management tot cliënten. Verder heeft de cliëntenraad een goede samenwerking
met Brijder, Parnassia en Kompassie en neemt de cliëntenraad deel aan een
gezamenlijke overlegstructuur. De cliëntenraadsleden zijn makkelijk benaderbaar.
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Cliënten komen uit eigen beweging met vragen naar de leden van de cliëntenraad toe. Ook worden cliënten door de cliëntenraad persoonlijk benaderd
met de vraag of er vragen zijn voor het publieke deel (Reakt cliënten) van de
cliëntenraad vergadering
De cliëntenraad heeft een eigen budget. De cliëntenraad zorgt ervoor dat op de
verschillende locaties notulen en flyers van de cliëntenraad beschikbaar zijn.
Indien gevraagd, wordt het verslag van de cliëntenraad digitaal toegezonden.
Verder heeft de cliëntenraad 4x per jaar overleg met de regiomanagers en
2x jaar is er scholing voor de regioraden. Reakt heeft geen patiënt vertrouwenspersoon en klachtencommissie. Tot op heden is hier geen aanspraak op
gemaakt. Er is afgesproken dat bij calamiteiten eerst Parnassia wordt ingeschakeld. Indien dit niet afdoende is, dan wordt de kwestie voorgelegd aan de
centrale cliëntenraad.
De cliëntenraad van Reakt heeft een Huishoudelijk Reglement. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de verschillende afdelingen. Continuïteit in
de cliëntenraad is geborgd. Zo heeft bijvoorbeeld de vestiging aan de Platinaweg contactpersonen die verslag uitbrengen aan de cliëntenraad middels een
Klankbordgroep. Werving van nieuwe leden voor de cliëntenraad wordt gedaan
door middel van een sollicitatieprocedure waarop cliënten kunnen reageren.
De cliëntenraad heeft een eigen werkplek op de Platinaweg. Deze werkplek is
tijdens het publieke deel van de vergadering voor cliënten toegankelijk. Cliëntenraadsleden gaan regelmatig naar de cliënten toe om met hen te spreken en
te vragen of zij inbreng hebben voor de vergadering. De cliëntenraad heeft aandacht voor goede communicatie en informatie naar de eigen achterban. Ruimte
voor ontwikkeling wordt gegeven door middel van de Radendag en trainingen.
Er wordt in hoge mate rekening gehouden met kwaliteiten en mogelijkheden
van de betrokken personen. De cliëntenraad krijgt professionele ondersteuning
vanuit Reakt.
De samenhang met overstijgende medezeggenschap, regionale medezeggenschap en landelijke medezeggenschap is geregeld middels de Regionale
Cliëntenraad Midden-Nederland (RCM) en de centrale cliëntenraad (CCR). In
de CCR zitten 2 raadsleden uit Den Haag, hier komen onderwerpen vanuit
alle locaties ter sprake welke worden aangedragen vanuit de RCM. Van dit
overleg brengen cliënten verslag uit aan de cliëntenraad. De klankbordgroep
doet ditzelfde op deeltaken. Verder hebben cliëntenraadsleden ook zitting in de
zogenaamde focusgroep. Deze is ingesteld met betrekking tot de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning), om te kijken hoe contact te realiseren is met
de politiek.
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In dit kader is reeds gesproken met wethouder Baldewsingh, Tweede Kamerlid
Arie Slob en diverse Gemeenteraadsleden. Ook wordt regelmatig ingesproken
bij de Commissie Samenleving van de Gemeente Den Haag. De cliëntenraad
heeft deelgenomen aan een training waarbij werd geleerd hoe je in gesprek kan
gaan met overheden.

Goede voorbeelden:

De cliëntenraad heeft na enige volharding voor elkaar gekregen dat zij met de
gemeente Den Haag gesprek kon voeren over problemen met de taxibus.
Na inzet van de cliëntenraad zijn protocollen en gedragsregels opgesteld voor
een locatie waar veel problemen met verbale agressiviteit waren. Door inzet
van de cliëntenraad is er een terras aangelegd met tuinmeubilair waar gerookt
kan worden. De door Reakt gerealiseerde rook plek was namelijk alleen toegankelijk via het intensief gebruikte muzieklokaal. Een ander punt waar de
cliëntenraadsleden trots op zijn, is dat Tweede Kamerlid Arie Slob op bezoek
is geweest en met cliënten heeft gesproken. Dhr. Slob heeft zijn bevindingen
meegenomen in de Algemene Politieke Beschouwingen.
Hierin is door dhr. Slob het belang aangegeven van het voortbestaan van instellingen als Reakt, GGZ en dagbesteding. De cliëntenraad heeft aandacht voor
goede communicatie en informatie.

Aandachtspunt:

• De overname door Parnassia en de (eventuele) continuïteit/ voortzetting
van Reakt

Contactgegevens Cliëntenraad Reakt:

De activiteiten van Reaktgroep worden voortgezet door Parnassia Groep.
Platinaweg 20
2544 EZ Den Haag
070-404 42 77
info@reaktgroep.nl
www.reaktgroep.nl
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Cliëntenraad Schroeder

‘De cliëntenraad is de schakel tussen organisatie en cliënten’

De Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder) is een ‘mensontwikkelbedrijf’ waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het
werk kunnen. Voor alle werkzoekenden geldt dat men aan de slag gaat met het
opdoen van werkervaring en het ontwikkelen en versterken van de persoonlijke
kwaliteiten. De mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt worden hierdoor
vergroot. De cliënten kunnen bij Schroeder bij één van de diverse activiteiten
werken, zoals in een kringloopwinkel of in een fietsenwerkplaats.

Achtergrond cliëntenraad Schroeder:

Door de korte duur en de diversiteit van de trajecten, is gekozen voor een vast
bestuur bestaande uit een voorzitter en secretaris. Dit bestuur wordt aangevuld
met leden die de andere afdelingen vertegenwoordigen. Eenmaal per maand
vergadert de cliëntenraad en 5 maal per jaar wordt hun vergadering bijgewoond
door de algemeen directeur. Het maximum aantal leden is twaalf. Er zijn niet
genoeg leden binnen de cliëntenraad om alle afdelingen te vertegenwoordigen,
daarom gaan de leden van de cliëntenraad maandelijks op bezoek bij de afdelingen die niet in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. Op deze manier heeft
de cliëntenraad aandacht voor signalen van alle afdelingen van Schroeder.
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Op intranet is een eigen ‘cliëntenraad’ pagina waar alle notulen, agenda’s en
vergaderdata van de Cliëntenraad te lezen zijn. Vier keer per jaar verschijnt
voor cliënten de nieuwsbrief ‘En passant’. In deze nieuwsbrief stellen de leden van de cliëntenraad zich voor. Ook kan men lezen hoe de afdelingen van
Schroeder 1 voor 1 kritisch onder de loep worden genomen door een deelnemer. Binnenkort is de cliëntenraad ook op internet te vinden. De cliëntenraad
van Schroeder heeft een eigen werkplek op een zichtbare centrale plek waar
veel mensen langslopen, zodat de cliëntenraad niemand ontgaat. Op de deur
hangt de cliëntenraad allerlei aankondigingen in opvallende kleuren.
De cliëntenraadsvergadering wordt een maand van tevoren aangekondigd op
een prikbord bij de ingang van de kantine. Als cliënten de vergadering willen
bijwonen kunnen ze dat aanvragen tijdens het wekelijkse het spreekuur van de
cliëntenraad. Bij het prikbord staat een ideeënbus, waar cliënten hun ideeën
kunnen doorgeven aan de cliëntenraad.
Via het prikbord worden cliënten uitgenodigd om bij het kantoortje langs te komen of een van de vergaderingen bij te wonen.
Veel zaken worden in goed overleg tussen cliëntenraad en organisatie besproken. Mocht er geen gehoor worden gegeven aan de wensen van de cliëntenraad dan dient de cliëntenraad een schriftelijk advies in.

Goede voorbeelden vanuit cliëntenraad Schroeder:

De cliëntenraad heeft wekelijks een spreekuur. De deur is open zodat iedereen
naar binnen kan lopen. De cliëntenraad van Schroeder heeft vele successen
geboekt. Zoals het realiseren van overdekte fietsrekken en het realiseren van
een ambulante rook plek voor de deur. Ook de mogelijkheid om bij de kantine
halve maaltijden te kunnen kopen was een succes bij de cliënten die het bedrag
voor een hele maaltijd te hoog vonden. Ook heeft de cliëntenraad de aandacht
van het bestuur voor diverse onderwerpen gekregen. Bijvoorbeeld: verbetering
van de werkomstandigheden (te warm, geen ventilatie, hygiëne). Momenteel is
de cliëntenraad bezig met het uitvoeren van een brandveiligheidsscan op alle
locaties van Schroeder. Het bestuur zal de aanbevelingen van de cliëntenraad
ter harte nemen en actie ondernemen om de veiligheid van de cliënten te waarborgen.
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Aandachtspunten:

• Het organiseren van bijeenkomsten met de achterban.
• In contact komen en enige samenwerking met de ondernemingsraad.

Contactgegevens cliëntenraad Schroeder:
Cliëntenraad Schroeder
Zilverstraat 40
2544 ER Den Haag
070-3300 222
clientenraad@schroeder.nl
www.schroeder.nl
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Cliëntenraad Stichting Wende

‘De cliëntenraad adviseert het management gevraagd en ongevraagd’

Stichting Wende is de organisatie voor opvang van vrouwen en mannen, bij huiselijk geweld, in de regio Den Haag, Zoetermeer en omstreken. Naast de laagdrempelige vrouwenopvang en mannenopvang biedt Stichting Wende preventie, voorlichting en advies, ambulante hulp en tijdelijke huisvesting bij huiselijk
geweld. Stichting Wende richt zich op mensen uit de regio en heeft daarnaast
een landelijke functie voor mannen en vrouwen die een geheime verblijfplaats
nodig hebben. Stichting Wende is onder regie van de GGD operationeel verantwoordelijk voor het Steunpunt Huiselijk Geweld regio Den Haag.

Achtergrond cliëntenraad Stichting Wende:

De cliëntenraad is een actieve cliëntenraad die bestaat uit 2 vrouwen en 2 mannen uit de opvang. De raad wordt professioneel ondersteund door een onafhankelijke ondersteuner.
De cliëntenraad denkt mee over zaken op het gebied van aandacht voor de
opvang, beleid, veiligheid, kwaliteit, intake criteria en huisregels. Cliënten en
ex-cliënten kunnen meedenken en adviseren over belangrijke zaken. De clientenraad is er niet voor persoonlijke problemen van cliënten. Wel verwijst de
cliëntenraad je door naar de juiste persoon om je problemen te bespreken.
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De cliëntenraad vergadert om de 3 weken. Dat gebeurt in samenspraak met de
ondersteuner. Voor de vergadering wordt er met de directeur overlegd welke
onderwerpen er besproken worden. Dat gebeurt ook voor de volgende vergadering. De cliëntenraad heeft een eigen budget. Er is nog geen eigen werkplek,
maar een flexplek.
De cliëntenraadsleden bezoeken de verschillende locaties van Stichting Wende
om te horen hoe het gaat en om meningen en tips te verzamelen. Het werven
van nieuwe raadsleden gebeurt via huisbezoeken en de website. Het communiceren met de achterban gebeurt per mail. Via de mail kunnen er vragen gesteld worden. Binnenkort kan er ook telefonisch contact worden gelegd, dat
is belangrijk bij een eventuele crisis. Bij klachten en/of een incident wordt een
cliëntenraadslid, de ondersteuner of de directeur betrokken. Als de klacht omvangrijk is dan wordt het in de regionale cliëntenraad besproken.
De raadsleden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder van de organisatie. De cliëntenraad heeft een huishoudelijk reglement.
Het contact met het management is prima, managers weten de raadsleden
te vinden, lopen regelmatig naar binnen, maar houden ook de vinger aan de
pols. Er is intensief contact en overleg met de bestuurder. Maar ook de Raad
van Toezicht die is betrokken bij de cliëntenraad. De cliëntenraad wordt op de
hoogte gehouden over nieuwe projecten en betrokken bij het jaarplan door de
directeur. De samenwerking en onderling contact met het personeel is goed.
Er is duidelijke samenhang met overstijgende, zoals regionale en landelijke medezeggenschap. Op deze niveaus wordt samen met cliëntenraden van andere,
gelijksoortige organisaties, gewerkt aan verbeteringen.

Aandachtspunten:

• Kritisch volgen van alle ontwikkelingen in verband met veranderingen
Wmo.
• De contacten met de achterban.

Contactgegevens cliëntenraad Stichting Wende:

Stichting Wende
Postbus 85711
2508 CK Den Haag
070-310 68 78
Via een contactformulier op de website kun je de cliëntenraad mailen
www.stichtingwende.nl
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Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

‘Goed contact met de achterban is van groot belang’

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (de dienst SZW) helpt
inwoners van Den Haag met een laag inkomen om zo snel mogelijk weer op
eigen benen te kunnen staan. Om dat te bereiken biedt de dienst begeleiding
op weg naar werk, advies, hulpmiddelen, voorzieningen en tijdelijke financiële bijstand. De dienst SZW is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
Werk en Bijstand (WWB) en verstrekt dus bijstandsuitkeringen aan Hagenaars.
Daarbij ondersteunt zij deze mensen in het zoeken naar een baan of vrijwilligerswerk. Daarnaast biedt de dienst SZW hulpmiddelen, advies en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, de
Ooievaarspas of een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank. Ook is de dienst
SZW verantwoordelijk voor voorzieningen voor ouderen en mensen met een
handicap, zoals de Taxibus of een traplift.

Achtergrond cliëntenraad SZW:

De dienst SZW moet in haar beleid rekening houden met de belangen van haar
cliënten. Om dit te realiseren is de cliëntenraad SZW ingesteld. Minstens 8
keer per jaar is er een overleg tussen de directeur van SZW en de cliëntenraad.
De huidige cliëntenraad is in 2004 ontstaan door de invoering van de Wet Werk
en Bijstand (WWB) en kent een officiële status vastgelegd in een verordening.
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De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen organisaties, waarvan de cliënten uit de diverse doelgroepen komen die hun hulp ontvangen:
• die vanuit hun doelstelling en werkwijze betrokken zijn bij de belangen van de
cliënten van de dienst SZW
• die genoeg kennis hebben over de wetten en regelingen van de dienst SZW
• die representatief zijn voor een deel van het cliëntenbestand van de dienst
SZW
•
De raad bestaat maximaal uit 16 leden en 16 plaatsvervangende leden, minimaal uit 8 leden en 8 plaatsvervangende leden.
De raad benoemt 1 van haar leden als voorzitter voor een periode van 2 jaar.
De cliëntenraad wordt door verschillende personen ondersteund. Een voor administratieve ondersteuning en een voor beleidsmatige ondersteuning.

Goede voorbeelden vanuit cliëntenraad SZW:

Als er een doelgroep gemist wordt dan vraagt de cliëntenraad een organisatie, die zich bezig houdt met deze doelgroep, om een vertegenwoordiger af te
vaardigen. Meestal is het iemand die goed op de hoogte is van de gang van
zaken binnen die organisatie. De werkwijze van de cliëntenraad wordt vooraf
besproken met de nieuwe deelnemer, zodat men vrij snel aan de manier van
werken gewend raakt. Maar dit gebeurt niet zo vaak. De meeste leden van de
raad zijn al jaren werkzaam en de raadsleden zijn aan elkaar gewend waardoor
de samenwerking onderling vlot gaat. Nieuwe raadsleden krijgen de gelegenheid cursussen te volgen om geïnformeerd te worden over gemeentelijke zaken
zoals het interpreteren van wettelijke teksten en het budgetteren van gemeentelijke gelden. Er is hiervoor een speciaal budget.
De deelnemende organisaties brengen vanuit hun eigen cliëntenraden input
naar voren in de cliëntenraad SZW. De cliëntenraad behartigt de belangen van
de cliënten op gemeentelijk niveau. Dit is een andere invalshoek dan medezeggenschap binnen één instelling. Het heeft echter wel betrekking op dezelfde
doelgroepen en het gaat wel om het behartigen van hun belangen. De cliëntenraad SZW moet ervoor zorgen dat het gemeentelijk beleid in zijn uitvoering zo
cliëntenvriendelijk blijft.
De cliëntenraad is in een vrij vroeg stadium betrokken bij de beleidsvorming
wat betreft de verschillende huidige decentralisaties. Zo heeft de cliëntenraad
invloed uitgeoefend op de aanbesteding voor Huishoudelijke Hulp en andere voorzieningen uit de Wmo. Verder wordt voorbereidend werk gedaan in de
volgende werkgroepen: werkgroep Wmo, werkgroep WWB en de werkgroep
Participatiewet. Speerpunten zijn de wijzigingen in de Wmo, de Participatiewet
en de Wet werk en Bijstand of te wel de drie decentralisaties.
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De cliëntenraadsleden nemen hun werk heel serieus. Iedereen is ook bijna altijd aanwezig bij de vergaderingen want alles is belangrijk en men kan het zich
gewoon niet veroorloven om een vergadering te missen. De algemeen directeur
is iedere vergadering aanwezig. De cliëntenraad is verantwoordelijk voor het
welzijn van veel mensen en is zich bewust van die taak.
Het eerste uur van de vergadering overlegt de cliëntenraad zonder de algemeen directeur om af te spreken welke signalen ze met de directeur in het
tweede deel van de vergadering gaan bespreken. De cliëntenraad signaleert
via de werkgroepen en de inbreng vanuit de leden van de cliëntenraad zelf.
De cliëntenraad heeft een folder, geen website of nieuwsbrief. De cliëntenraad
organiseert zelf geen bijeenkomsten maar de gemeente doet dat wel en daar
wordt de cliëntenraad meestal gevraagd om aanwezig te zijn. Dit bevordert de
communicatie over en weer tussen de cliëntenraad en de gemeente. De cliëntenraad adviseert bij collectieve belangen van burgers die geregistreerd staan
bij de dienst SZW.
De cliëntenraadsleden weten wat de rechten en plichten zijn. Die staan in de
verordening, waarin is geregeld op welke wijze de cliëntenraad haar werk kan
doen.
Daarnaast is er in de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor overleg
met beleidsambtenaren, waardoor in een vroeger stadium invloed wordt uitgeoefend. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat mensen serieus worden genomen en zorgvuldig worden behandeld door de gemeente. Voor individuele
klachten kunnen cliënten zich wenden tot de klachtencommissie. Eén lid van
de cliëntenraad maakt deel uit van de klachtencommissie en kan signalen naar
de cliëntenraad overbrengen. Het komt natuurlijk voor dat de werkgroepen individuele verhalen te horen krijgen, dan verwijst de werkgroep naar de klachtencommissie.
Vanuit haar onafhankelijke positie adviseert de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester & Wethouders en de algemene directeur
van de dienst SZW. Aangezien de communicatie goed is geeft de cliëntenraad
regelmatig tijdens het overleg met de directie mondeling advies en behoeft de
cliëntenraad zelden schriftelijk advies te geven. Soms, als de cliëntenraad het
idee heeft dat een bepaald onderwerp meer aandacht verdient, stuurt de cliëntenraad een schriftelijk advies naar de algemeen directeur. De advisering betreft de ontwikkeling en vaststelling van beleid en de signalering van knelpunten
in de uitvoering. Afhankelijk van het onderwerp en de urgentie wordt een advies
mede verstrekt aan de ‘Raadscommissie Samenleving’, de politieke partijen en
/of de Gemeenteraad.
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De ‘Agenda Commissie’ (leden van de cliëntenraad) stelt de agenda op voor
de cliëntenraad vergadering en het overleg met de algemeen directeur. Aan de
vergadering van de agendacommissie nemen deel: de voorzitter, de secretaris/
penningmeester, een lid van de werkgroep Wmo en eventueel andere cliëntenraadsleden. De notulen van de vergadering zijn wel openbaar maar van het
overleg met de algemeen directeur niet. De continuïteit van de cliëntenraad
SZW wordt gewaarborgd doordat de raadsleden hun taak heel serieus nemen.
De meeste van hen zitten al jaren in de cliëntenraad en de raad hoopt dat het
nog lang zo zal blijven.
Voor administratieve ondersteuning ontvangt de cliëntenraad een vergoeding
van de dienst SZW. De cliëntenraad heeft een eigen budget.
Als de cliëntenraad vergadert wordt een kamer in het gemeentehuis gereserveerd. Meestal is het dezelfde kamer en ook voor de werkgroepen wordt er
ruimte gereserveerd. Het secretariaat van de dienst regelt de vergaderruimte
en afspraken voor de leden van de raad.
Samenwerking met cliëntenraden uit de 4 grote steden heeft geleid tot een zetel in de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Deze landelijke cliëntenraad adviseert
de staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ook werd in G4 verband gesproken met wethouder Kool van de Gemeente Den
Haag over de ontwikkelingen in de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). De
cliëntenraad heeft contact met het Haags Wmo-netwerk en de cliëntenraden in
G4-verband.

Contactgegeven cliëntenraad SZW:

Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Postbus 957, 2501 CZ Den Haag
info@clientenraaddenhaag.nl
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Cliëntenraad UWV

‘De agenda wordt gemaakt in overleg met het dagelijks bestuur’

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor
landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en
WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet het UWV als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Kerntaken UWV:
• werk – stimuleren en ondersteunen van klanten om aan het werk te
blijven of nieuw werk te vinden. Het UWV werkt hierbij nauw samen
met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen bij het
vinden van personeel;
• indicatiestelling – beoordelen volgens eenduidige criteria van ziekte
en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden;
• uitkeren – verzorgen van uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is;
• gegevensbeheer – ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer
gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven
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Achtergrond cliëntenraad UWV:

De cliëntenraad van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
bestaat uitsluitend uit vrijwilligers met een UWV-uitkering en een vertegenwoordiging vanuit de vakbonden. Om een goede vertegenwoordiging van de cliënten
te borgen is gekozen voor 8 decentrale cliëntenraden (regionale cliëntenraden
genaamd) en één landelijke cliëntenraad. De regionale cliëntenraad kent een
strikte zittingstermijn van 4 jaar, met een éénmalige herverkiezing van 4 jaar.
Tevens heeft de cliëntenraad een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter,
vice-voorzitter, secretaris en de webmaster. Voor dit bestuur geldt een maximale zittingsduur van één jaar en het bestaat uit actieve raadsleden binnen hun
zittingsperiode van 4 jaar. De voorzitter stelt samen met het Dagelijks Bestuur
de agenda samen.
De cliëntenraad komt 6 maal per jaar bij elkaar en informeert/adviseert de landelijke cliëntenraad gevraagd en ongevraagd over signalen in de vorm van verbetervoorstellen. In dit voorstel staat het belang van de cliënt voorop. Verder
is er 4 maal per jaar een regio overleg en 1 maal per jaar een overleg met de
bestuurder(s) van de landelijke cliëntenraad.
De regionale cliëntenraden hebben het belang van de cliënt als taakstelling.
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de landelijke cliëntenraad, maar hier heeft
het beleidsaspect een duidelijke prioriteit. Het aandachtsgebied van de landelijke cliëntenraad ligt meer op het gebied van werk- en inkomen beleid, integrale
betrokkenheid en beleidsontwikkeling.
Het UWV kent geen aparte vertrouwenspersoon, de cliëntenraad is direct voor
cliënten aanspreekbaar. Dit staat duidelijk in de folders die op alle werkpleinen
aanwezig zijn.
Er wordt naar gestreefd dat dit tijdens de gesprekken van de cliënt met de
coach duidelijk wordt gemaakt.
Het dagelijks bestuur en de webmaster hebben een website gemaakt waarop
alle stukken worden geplaatst. Er is een huishoudelijk reglement, maar geen
samenwerkingsovereenkomst. Wel is er een besluit regeling cliëntenparticipatie 2012. Hierin staat alle informatie vermeld die betrekking heeft op de werkzaamheden van de cliëntenraad.
Indien er een vacature is, kan men zich via de website kandidaat stellen voor de
cliëntenraad. Veel vacatures worden eerst via de vakbond aan cliënten voorgelegd, de vakbond heeft 6 maanden de tijd om deze vacature in te vullen.
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Dit zijn de zogenaamde geplaatste zetels. De vrije zetels zijn beschikbaar voor
degenen die zich kandidaat hebben gesteld. Actieve werving is tot op heden
niet nodig geweest. Mocht dit toch nodig zijn, dan gaat dit via de werkpleinen.
Er is na selectie geen sprake van een proefperiode zoals bij sommige andere
cliëntenraden. Er wordt vanuit gegaan dat een gesprek voldoende moet zijn.
Hier geldt: een gesprek zegt meer dan een curriculum vitae. De leden van de
cliëntenraden hebben een duidelijk kader waarin zij functioneren. Beeldvorming
geschiedt vaak door middel van enquêtes via de werkpleinen. Het streven is
om rechtstreeks met de cliënt in contact te komen om zo knelpunten helder te
krijgen. Dit proces werkt nog niet optimaal, maar is voortdurend in ontwikkeling.
De cliëntenraad heeft geen eigen budget. De cliëntenraad heeft geen vaste,
eigen werkplek.
Binnen het UWV worden de cliëntenraden van een regio ondersteund door
één adviseur vanuit het UWV. De ondersteuner zorgt voor alle voorzieningen, doorgeleiding van vragen, trainingsdagen (2 x per jaar) en inwerken van
nieuwe raadsleden gedurende 2 dagen. Ook is training van de voorzitter als
voorbereiding op het voorzitterschap mogelijk. Verder worden themadagen
georganiseerd, zoals bijv. participatiebeleid. Op het gebied van samenwerking
is momenteel contact met de cliëntenraad UWV van Utrecht/Flevoland en de
landelijke cliëntenraad UWV. Het streven is dit uit te breiden naar een groter
gebied.

Goede voorbeelden cliëntenraad UWV:

Als concreet succes worden de verbetervoorstellen gezien, deze werkwijze
moet echter nog wel besproken en geëvalueerd worden. Terug naar de basis is
een goede raadgever gebleken en de cliënt staat weer centraal. Enquêtes via
de werkpleinen werken goed.

Aandachtspunten:
•
•
•
•

Het werkplan uitbouwen.
De cliëntenraad wil nog beter contact met de werkpleinen.
Verhelderen van de participatiewet voor zowel cliëntenraad als cliënt.
Bijdragen aan een soepele transitie voor de kwetsbare groepen naar de
gemeente.

Contactgegevens cliëntenraad UWV:

Postbus 16140
2500 BC Den Haag
secretarisregioMiddenwest@clientenraad-uwv.nl
www.uwv.nl
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Checklist:
Binnen de cliëntenraad:

• Vier je succes! En maak het zichtbaar.
• Zorg voor een Huishoudelijk Reglement waarin duidelijk staat omschreven hoe alles binnen de cliëntenraad geregeld is.
• Het kan nuttig zijn om ook ex-cliënten de mogelijkheid te bieden om lid
te worden van een cliëntenraad. Maak hier wel goede afspraken over.
Een cliëntenraad moet (ook volgens de wet) wel representatief zijn, als er
alleen maar ex-cliënten in een cliëntenraad zitten ben je niet representatief.
• Je kunt werken met een standaard agenda, dit bevalt veel cliëntenraden
goed.
• Werk met een duidelijke taakverdeling. Probeer daarbij goed gebruik te
maken van ieders kwaliteiten en ervaringen.
• Je kunt op onderwerp werken. Bijvoorbeeld in themagroepen, focusgroepen, klankbordgroepen of werkgroepen. Zo hoeft niet iedereen zich met
‘alle onderwerpen’ bezig te houden.
• Laat nieuwe raadsleden eerst een proefperiode meedraaien voordat ze
officieel lid worden van de cliëntenraad, veel mensen weten niet waar ze
aan beginnen.
• Help nieuwe leden goed op weg, bijvoorbeeld door een ervaren lid als
maatje in te zetten.
• Respecteer en vertrouw elkaar, pas dan kan de cliëntenraad goed samen
werken.
• Cliëntenraden hebben recht op een eigen budget: voor vergoedingen,
reiskosten, scholing en dergelijke. Laat je hierover goed informeren.
• Zorg voor goede onafhankelijke ondersteuning.
• Geef raadsleden een handig overzicht van de WMCZ. Zodat raadsleden
goed weten wat je rechten zijn als cliëntenraad.
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Achterban:

• Bezoek regelmatig de afdelingen om van cliënten signalen te vernemen
en om zichtbaar te zijn. Zodat men weet wie je bent.
• Maak een smoelenboek zodat mensen zien wie je bent. Hang dit bijvoorbeeld op de afdelingen.
• Ken je organisatie! Welke locaties zijn er allemaal? Ben je daar goed vertegenwoordigd? En is de cliëntenraad overal goed zichtbaar?
• Realiseer je dat niet iedereen telefoon of internet heeft.
• Denk ook aan de cliënten die op zichzelf wonen, hoe kun je hen bereiken?
• Met een eigen vaste werkplek op een goed zichtbare locatie ben je goed
zichtbaar voor je achterban en voor de organisatie. Is de plek goed bereikbaar voor cliënten?
• Wees goed bereikbaar voor je achterban. Per post, telefoon, digitaal en
persoonlijk.
• Facebook en Twitter bieden ook mogelijkheden om te communiceren met
je achterban.
• Zorg dat je contactgegevens makkelijk te vinden zijn.
• Laat je zien op allerlei manieren en op allerlei plekken! Bijvoorbeeld middels prikborden en een ideeënbus.
• Door te werken met afgevaardigden per locatie kun je goed contact houden met de achterban van die specifieke locatie.
• Laat zien wat je doet en wat je bereikt hebt als cliëntenraad. Verspreid
bijvoorbeeld notulen en een jaarverslag.
• De achterban kan bij openbare vergaderingen aanwezig zijn. Informeer
mensen over de mogelijkheden.
• Wees je bewust van de serieuze taak van de cliëntenraad. Je kunt voor
veel mensen een verschil maken wat betreft hun welzijn.
• Hou een enquête onder je achterban, dit kan veel gerichte input geven.
Er bestaan o.a. bij Zorgbelang trainingen in het maken van een mini-enquête. Ga je veel gegevens digitaal verwerken? ‘Survey Monkey’ is een
veel gebruikt enquête programma.

Contact organisatie:

• Zorg voor goed contact en korte lijnen met de directie en het management.
• Je moet kunnen incasseren en je altijd blijven realiseren dat je niet altijd
je zin krijgt.
• Onderhoud goed contact met de patiënt vertrouwenspersoon.
• Maak kennis met de klachtencommissie. Zorg dat je weet wat de belangrijkste klachten zijn. De klachtencommissie maakt een jaarverslag, lees
en bespreek dit met de cliëntenraad.
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• Maak kennis met de Raad van Toezicht van je organisatie. Weet wat ze
doen. Cliëntenraden mogen een bindende voordracht doen voor één zetel in de Raad van Toezicht. Houd goed contact met deze persoon.
• Informeer ook medewerkers goed over de cliëntenraad. Zij kunnen je helpen om bijvoorbeeld cliënten te informeren, of om leden te werven. Vooral bij ambulante hulp kunnen medewerkers helpen om met je achterban
in contact te komen.
• Zorg dat de cliëntenraad vroegtijdig wordt betrokken bij allerlei ontwikkelen in de organisatie. Dan kan de cliëntenraad in een vroeg stadium al
meedenken vanuit het cliëntperspectief.
• Vraag een organogram van de organisatie dan kun je goed zien hoe de
organisatie in elkaar zit. Organisatie structuren wisselen nog wel eens,
vraag dan om een nieuw organogram. Ga na welke plaats de cliëntenraad heeft in de organisatie.

Professionaliteit:

• Neem een professionele houding aan, en neem jezelf serieus! Dat maakt
dat je serieus genomen wordt.
• Maak een jaarplan.
• Kom altijd je afspraken na.
• Blijf je ontwikkelen. Heeft de cliëntenraad een budget voor scholing? Er
zijn bij diverse organisaties goede trainingen voor cliëntenraden.
• Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend!
• Wissel kennis uit met andere cliëntenraden, je hoeft het wiel niet opnieuw
uit te vinden! Zijn er binnen de instelling veel raden? Organiseer een
jaarlijkse radendag. Met welke cliëntenraden buiten je instelling kun je
instellings-overstijgend samenwerken? Er bestaan reeds allerlei samenwerkingsverbanden, zorg dat je ze kent.
• Abonneer je op nuttige digitale nieuwsbrieven. (zie ‘nuttige info’).

Adviseren:

• Behandel de adviesaanvragen tijdig.
• Zorg dat je je adviesaanvraag op tijd krijgt van de organisatie.Geef het
aan naar de organisatie als je te laat betrokken wordt.
• Onderbouw je inbreng altijd goed.
• Wacht niet alleen op adviesaanvragen van de instelling maar geef ook
ongevraagd advies. Juist met een ongevraagd advies kun je zaken onder
de aandacht brengen vanuit het cliëntperspectief waar je de organisatie
zelf misschien niet aan gedacht heeft.
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Toekomst:

• Veel instellingen krijgen te maken met bezuinigingen; houd goed in de
gaten welke gevolgen dit heeft voor cliënten.
• Komende jaren zal er veel veranderen, onder andere door de ‘transities’
waarbij verantwoordelijkheden naar de gemeenten gaan. Hier zal de medezeggenschap in mee moeten ontwikkelen, zorg dat ook in de nieuwe
structuur medezeggenschap goed geregeld is. Ga hierover vroegtijdig in
gesprek.

54

Afkortingen lijst:
CCR
CO
CR
DB
HHR
LCR
PVP
RvB
RvT
SO
Wmo

Centrale cliëntenraad
Coach Ondersteuner
Cliëntenraad
Dagelijks Bestuur
Huishoudelijk reglement
Landelijke cliëntenraad
Patiënt vertrouwenspersoon
Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
Samenwerkings Overeenkomst
Wet maatschappelijke ondersteuning
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Nuttige info:
De Achterban

www.deachterban.info
De Achterban wordt gevormd door een groep betrokken vrijwilligers van stichting Straat Consulaat.
Parkstraat 32
2501 CJ Den Haag
070-3181613
info@deachterban.info

Federatie Opvang:

Koepel van organisaties voor maatschappelijke- en vrouwenopvang.
www.opvang.nl

Hulpgids:

Gids voor de geestelijke gezondheidszorg. Informatie over wettelijke regelingen.
www.hulpgids.nl

Kenniscentrum Het Zwarte Gat:

Kennisnetwerk voor de verslavingszorg. Voortgekomen uit gezamenlijke cliëntenraden van de verslavingszorg.
www.het-zwartegat.info

Landelijk Platform GGZ:

Koepel voor en door cliënten- en familie organisaties in de GGZ.
www.platformggz.nl

LOC Zeggenschap in zorg:

Landelijke cliëntenorganisatie, vertegenwoordigt 1500 medezeggenschapsorganen vanuit: GGZ, Jeugdzorg en Jeugd GGZ, Maatschappelijke Opvang
en Vrouwenopvang, Thuiszorg, Verpleging en Verzorging, Verslavingszorg en
Welzijn. Je kunt als cliëntenraad lid worden van LOC. LOC geeft ook trainingen
aan cliëntenraden. En heeft een Vraagbaak, een webwinkel met veel publicaties en een digitale nieuwsbrief voor cliëntenraden.
www.loc.nl
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LSR:

Landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepel voor zo’n
500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Op de website veel
informatie over medezeggenschap.
www.hetlsr.nl

Movisie:

Kennisinstituut en adviesbureau. Op het terrein van welzijn, participatie, sociale
zorg en sociale veiligheid. Online veel kennis, en meerdere gerichte nieuwsbrieven.
www.movisie.nl

Rijksoverheid:

www.rijksoverheid.nl voor informatie over wetgeving zoals WMCZ (Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

Stichting Straat Consulaat:

Straat Consulaat behartigt de belangen voor dak- en thuislozen en drugsgebruikers in Den Haag.
Parkstraat 32
2501 CJ Den Haag
Telefoon: 070-3181682
www.straatconsulaat.nl

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN):

SZN werkt aan het verbeteren van de positie van zwerfjongeren in Nederland.
www.zwerfjongeren.nl zie ook www.zwerfnet.nl een community rond zwerfjongeren.

Zorgbelang:

Zorgbelang werkt aan het verbeteren van zorg en welzijn. 13 regionale Zorgbelang organisaties zijn met elkaar verbonden via een branche organisatie.
www.zorgbelang-zuidholland.nl
www.zorgbelang-nederland.nl

Zorg en Welzijn:

Actuele nieuwsbrief www.zorgwelzijn.nl

58

Contactgegevens cliëntenraden
Contactgegevens cliëntenraad Brijder:

Brijder cliëntenraad (onderdeel Parnassia Groep)
Ma Braunweg 28 / Parnassiaterrein; 2553 PW Den Haag
088-3583229 + 06-20313278 (secretariaat)
cr-brijder@brijder.nl
www.brijder.nl

Contactgegevens cliëntenraad Impegno:

Rijswijkseweg 60 (12de etage); 2516 EH Den Haag
0900-4673466 (Centraal tel.nr. Impegno)
clrdenhaag@impegno.nl
www.impegno.nl

Contactgegevens cliëntenraad Kessler Stichting:

Toussaintkade 43, 2513 CL DEN HAAG
De Cliëntenraad van de Kessler Stichting heeft geen eigen telefoonnummer,
dus contact via email verdient de voorkeur.
clientenraad@kesslerstichting.nl
www.kesslerstichting.nl

Contactgegevens cliëntenraad Leger des Heils:

Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag
St. Barbaraweg 4, 2516 BT Den Haag
070-3115540
info@legerdesheilsdenhaag.nl (algemeen mailadres van het Leger des Heils)
www.goodwilldenhaag.legerdesheils.net

Contactgegevens cliëntenraad LIMOR:

Bestuursbureau
Bezoekadres:
Duindoorn 30 – 4e etage, 2262 AR Leidschendam
070 - 301 25 00
ccr@limor.nl
www.limor.nl
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Contactgegevens cliëntenraad Palier:

Palier cliëntenraad (onderdeel Parnassia Groep)
Bertus de Harderweg 20 / Parnassia Terrein; 2553 PX Den Haag
088-3578751 + 06-10778757
clientenraaddenhaag@palier.nl
www.palier.nl
Twitter: @CRPalier

Contactgegevens cliëntenraad Parnassia:

Parnassia cliëntenraad (onderdeel Parnassia Groep)
Rozenbottelstraat 14 / Parnassia Terrein; 2552 DS Den Haag
088-3575836
Ondersteuner: Hein van der Kamp
h.vanderkamp@parnassia.nl
parnassiacliëntenraad@parnassia.nl
Via een contactformulier op de website kun je de cliëntenraad mailen.
www.parnassia.nl

Contactgegevens cliëntenraad Reakt:

De activiteiten van Reaktgroep worden voortgezet door Parnassia Groep.
Platinaweg 20, 2544 EZ Den Haag
070-404 42 70
info@reaktgroep.nl
www.reaktgroep.nl

Contactgegevens cliëntenraad Schroeder:
Cliëntenraad Schroeder
Zilverstraat 40, 2544 ER Den Haag
070-3300 222
clientenraad@schroeder.nl
www.schroeder.nl

Contactgegevens cliëntenraad Stichting Wende:
Stichting Wende
Postbus 85711, 2508 CK Den Haag
070-310 68 78
Via een contactformulier op de website kun je de cliëntenraad mailen
www.stichtingwende.nl
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Contactgegeven cliëntenraad SZW:

Cliëntenraad Den Haag
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Postbus 957, 2501 CZ Den Haag
info@clientenraaddenhaag.nl

Contactgegevens cliëntenraad UWV:

Postbus 16140, 2500 BC Den Haag
secretarisregioMiddenwest@clientenraad-uwv.nl
www.uwv.nl

Disclaimer

Hoewel deze uitgave met grote zorgvuldigheid is gemaakt door
de Projectgroep Versterking Medezeggenschap van De Achterban en medewerkers van Stichting Straat Consulaat kunnen er altijd zaken zijn gewijzigd in
de tussentijd.
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