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1. Voorwoord door de voorzitter
De Cliëntenraad van TWB Thuiszorg met Aandacht stelt ieder jaar een schriftelijk verslag op van zijn
werkzaamheden van het afgelopen verslagjaar.

Graag wil ik wat inzoomen op de uitdagingen die de Cliëntenraad te wachten staan. Cliëntenraden in de
zorgsector Thuiszorg hebben het niet makkelijk. Personeelstekort, bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg
vormen hoofdpijndossiers voor menig raadslid. Toch zijn er ook mooie ontwikkelingen die cliëntenraden
handvatten bieden om sterker te staan voor hun achterban. Zoals het dit jaar ingestelde Kwaliteitskader
Wijkverpleging of de PREM-vragenlijsten. Daarnaast ligt er de nieuwe Wet medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (Wmcz 2018) op de plank, die per 1 juli 2020 een nieuwe dimensie gaat geven aan de rol van
cliëntenraden. Cliëntenraden in de thuiszorg hebben dezelfde doelstelling als elke andere cliëntenraad in de
zorg: het behartigen van de belangen van cliënten. Maar de dienstverlening van de thuiszorg is vaak
veelomvattend. Dat is een van de redenen wat het werk van cliëntenraden anders maakt. De agendapunten
van de thuiszorg cliëntenraden bestaan ook uit branche specifieke onderwerpen van complex naar
dynamisch.

Hoewel de Cliëntenraad nu aardig op sterkte is, zijn goede ideeën altijd bruikbaar en is iedere aanvulling en
eventueel contact met cliënten steeds zeer welkom.
De Cliëntenraad hoopt dat u met belangstelling kennis neemt van ons jaarverslag over 2019.
Hebt u na het lezen van het jaarverslag nog vragen of suggesties neem dan gerust contact met ons op.
John Kamp
Waarnemend Voorzitter Cliëntenraad.

3
/

2. Samenstelling van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad is dusdanig van samenstelling dat zij een goede afspiegeling van de maatschappij vormt en
zodoende alle cliënten van TWB vertegenwoordigt.
In 2019 maakten de volgende leden deel uit van de Cliëntenraad:
●

Voorzitter:

Francien Hagenaars;

●

2e voorzitter:

John Kamp

●

Penningmeester:

Fons van den Aarssen;

●

Secretaris:

Twan van de Weijgert;

Leden:
●

Edwin Stallaert

●

Peter Hermans

●

Yolanda Geers – van der Heijden

●

Frans Peeters

3. Rooster van aftreden:
Naam:

Aangetreden:

Herkiesbaar per:

Herkiesbaar per:

Aftredend:

Edwin Stallaert

01-09-2009

01-09-2013

01-09-2017

01-09-2021

Twan van de Weijgert

01-01-2011

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2023

John Kamp

01-11-2011

01-11-2015

01-11-2019

01-11-2023

Peter Hermans

01-12- 2011

01-12- 2015

01-12- 2019

01-12-2023

Yolanda Geers

01-02-2013

01-02-2017

01-02-2021

01-02-2025

Francien Hagenaars

01-03-2016

01-03-2020

01-03-2024

01-03-2028

Frans Peeters

01-06-2016

01-06-2020

01-06-2024

01-06-2028

Fons van den Aarssen

01-08-2016

01-08-2020

01-08-2024

01-08-2028
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4. Vergaderingen
In het verslagjaar vergaderde de Cliëntenraad 10 maal. Daarnaast had de Cliëntenraad 4 maal overleg met de
Raad van Bestuur, eenmaal met de Raad van Commissarissen. Verder was er nog een jaarlijkse
studiebijeenkomst – de zogenaamde miniconferentie - waaraan De Cliëntenraad, De Raad van Bestuur, de
Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad aan deelnamen. De financiële werkgroep besprak 5
maal met de werkorganisatie de kwartaalrapportages, de begroting en het jaardocument. Genoemde
werkgroep rapporteerde de Cliëntenraad van hun bevindingen. De voornaamste onderwerpen – in willekeurige
volgorde - die tijdens onze vergaderingen aan de orde kwamen waren:
●

Advies begroting TWB 2019

●

Bespreking kwaliteitsonderwerpen;

●

Bespreking van de jaarverantwoording van de klachten en melding incidenten;

●

Bespreking verbeterplan en plan van aanpak;

●

Deelname gezondheidsmarkt TWB;

●

E- health ontwikkelingen in de zorg;

●

Faillissement en mogelijke overname Joost Zorgt;

●

Gevolgen voor TWB inzake de uitspraak van de rechtbank betreffende HbH+;

●

Kennismaking met mantelzorgsteunpunt;

●

Klanttevredenheid V&V en HbH;

●

Ontwikkelingen sociaal domein;

●

Overleg met het zorgkantoor;

●

Procedure beëindiging zorg;

●

Ruimte voor instroom cliënten;

●

Trends, innovaties en ontwikkelingen in de zorg;

●

Voortgang contact met de cliënten;

●

Voortgang project duurzame inzetbaarheid;

●

Vrijwilligersvergoedingen;

●

Bespreking advies jaarrekening TWB 2018

●

Bespreking trends, innovaties en ontwikkelingen in de zorg;

●

Contacten met de achterban;

●

Bindende voordracht Cliëntenraadszetel in de Raad van Commissarissen;

●

De gevolgen voor de Cliëntenraad als gevolg van de nieuwe wet “Wet medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen 2018”;

●

Kennismaking met het mantelzorgsteunpunt;

●

Thuisgebeld;

●

Herbenoeming leden van de Cliëntenraad;

●

Het functioneren van de financiële werkgroep;

●

Bespreken contouren TWB 2020;
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●

Personele tekorten in de thuiszorg en ketenpartners;

●

Indicatiestelling zorg;

●

Gemeentelijk onderzoek cliëntwaardering Wmo;

●

Ontwikkelingen in de jeugdzorg;

●

Innovaties bij TWB;

●

Vaststelling begroting Cliëntenraad 2020

5. Uitgebrachte adviezen:
In het afgelopen verslagjaar heeft de Cliëntenraad de volgende adviezen aan de Raad van Bestuur van TWB
uitgebracht.
●

Begroting TWB 2019;

●

Jaardocument TWB 2019;

●

Tekstuele wijziging MIC procedure;

●

Voornemen overname dienstverlening andere thuiszorgorganisaties

●

Plan van Aanpak cliëntwaardering.

De Raad van Bestuur heeft de adviezen van de Cliëntenraad integraal overgenomen. Het overleg met de
Raad van Bestuur verliep steeds constructief.
6. Contact met de achterban:
Medezeggenschap ontstaat

bij

de

gratie

van informatievoorziening.

Voor

de

cliëntenraden

van

thuiszorgorganisaties is dit een heikel punt. De geografische spreiding van cliënten maakt de bereikbaarheid
voor de cliëntenraden er niet makkelijker op. Overigens is het verstrekken van informatie een vak op zich.
Maar wel essentieel om de cliëntenraad zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Nog een kenmerk
van de thuiszorgbranche zijn de vele onderhandelingspartijen. De gesprekspartners voor cliëntenraden zijn
andere dan die van bijvoorbeeld de intramurale zorg. Ze bevinden zich in vele geledingen, denk hierbij aan
wijkteams, gemeenteraadsleden, Wmo-raad, zorgkantoren, wijkraden en bijvoorbeeld het CIZ. Dat vraagt om
kennis van de materie. Genoemde thema’s zijn voorbeelden van de veelzijdigheid waarmee cliëntenraden in
de thuiszorg te maken hebben. Het is daarom dat de cliëntenraden regelmatig getraind worden op bepaalde
vaardigheden of een workshop volgen die een bepaald thema behandelt. Vooral voor de cliëntenraden in de
thuiszorg met hun eigen specifieke problematiek.
Gelukkig biedt de wet wel handvatten. De cliëntenraad dient regelmatig de wensen en meningen van de
cliënten te toetsen. Klankbordgroepen bieden hiertoe in de thuiszorg wel wat mogelijkheden, maar eenvoudig
is dit toch niet. De zorgaanbieder kan hierin echter de cliëntenraad behulpzaam bij zijn. Die houdt immers op
gezette tijden cliënttevredenheidsonderzoeken. Van de gegevens die dit oplevert maakt de cliëntenraad dan
ook gebruik. Als Cliëntenraad was het natuurlijk ook mogelijk om gerichte vragen toe te voegen aan de
vragen die de zorgaanbieder aan de cliënten wil stellen. Het liefst zou de Cliëntenraad persoonlijk met
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cliënten in contact treden. In het afgelopen verslagjaar heeft de zorgaanbieder enkele pogingen ondernomen
tot het houden van een cliëntenpanel maar de respons was erg laag.
7. Training Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen (Wmcz):
Met de nieuwe wet die alle cliëntenraden in de zorg meer power geeft om te doen wat hun te doen staat: het
verwoorden van de ervaringen van cliënten en het bevorderen en beschermen van hun medezeggenschap.
Meer bevoegdheden, een grotere stem in beslissingen en de beschikking over een budget voor
kennisvergroting zijn slechts een paar voorbeelden waarmee de cliëntenraden hun voordeel kunnen doen. Per
1 juli 2020 wordt de nieuwe Wmcz van kracht. Om deze wet optimaal te benutten, is het essentieel deze ook
te kennen. Daarom heeft de Cliëntenraad een cursus gevolgd om de route te verkennen die de mogelijkheden
van de Wet biedt, in uitvoering te brengen. Tevens werden wij geïnformeerd over de betekenis van de
(nieuwe) Wmcz voor de praktijk van medezeggenschap. Daarnaast is onze visie op medezeggenschap
aangescherpt en is bekeken hoe wij als cliëntenraad nog beter kunnen functioneren. In een notendop zag het
programma er als volgt uit.
Visie, theorie en praktijk cliëntenmedezeggenschap

-

Welkom en kennismaking

-

Meerwaarde van cliëntenmedezeggenschap binnen TWB

-

Wettelijke rechten en plichten van TWB en de Cliëntenraad van TWB

-

Theorie versus praktijk van cliëntenmedezeggenschap binnen TWB

-

Wat gaat u (niet meer) doen

-

Afsluiting

Naast de cliëntenraad heeft ook de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen deelgenomen aan de
training. Tijdens de training zijn er afspraken gemaakt dat we samen zullen optrekken om de nieuwe wet te
implementeren.
8. Vooruitblik:
In het komende jaar wil de CR de volgende punten verder vorm geven.

-

Continuïteit van de CR;

-

Contact met de achterban;

-

Versterken van de positie van de mantelzorgers.

Versterken van de positie van de mantelzorgers:
Uit de terugkoppeling van het cliëntenplatform is door de deelnemers vastgesteld dat de rol van een
mantelzorger best zwaar is. Het gevolg is dat mantelzorgers dreigen overbelast te worden. Aan de Raad van
Bestuur is gevraagd op welke wijze mantelzorgers ondersteund kunnen worden en wat TWB daarin kan
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betekenen. De Raad van Bestuur heeft toegezegd om te bezien op welke wijze de mantelzorgers kunnen
worden ondersteund
Continuïteit van de Cliëntenraad:
De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerend orgaan met duidelijke bevoegdheden en plichten. Deze
staan beschreven in de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ en in het convenant dat tussen de
Cliëntenraad en de Raad van Bestuur is afgesloten. Medezeggenschap uitoefenen is geen doel op zichzelf.
Het is een middel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten en de instelling te behartigen. De
Cliëntenraad is dus een orgaan van en voor cliënten! De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan de Raad van Bestuur van TWB over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Zowel om
statutaire als persoonlijke redenen stoppen leden van de Cliëntenraad. Aan de dan overgebleven leden de
taak om te zorgen dat de capaciteit en de kennis van de Cliëntenraad voldoende blijft om dit belangrijk werk
te kunnen continueren. Daarom is het nodig dat er regelmatig nieuwe leden de Cliëntenraad komen
versterken. Mocht u na het lezen van ons jaarverslag uw interesse is gewekt om meer informatie te willen
hebben over de Cliëntenraad of zelf zitting te nemen in de Cliëntenraad dan is dat eenvoudig te doen. Neem
gerust contact op met onze secretaris via de mail clientenraad@twb.nl
U kunt ook contact opnemen via het directiesecretariaat van TWB op telefoonnummer 088 560 2000
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