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De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten die bij Kempenhaeghe onder behandeling zijn. Daartoe wil 

de raad een belangrijke gesprekspartner zijn van de raad van bestuur en andere geledingen binnen de organi-

satie. 

De raad wil meedenken en meepraten over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, zowel op beleidsma-

tig als praktisch gebied. De cliëntenraad wil erop toezien dat het belang van de cliënt  uitdrukkelijk wordt be-

trokken bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering van Kempenhaeghe. 

De cliëntenraad van Kempenhaeghe is gericht op het vergroten van de ‘participatiegevoeligheid’ binnen Kem-

penhaeghe: in alle geledingen moet zoveel als mogelijk is het accent liggen op mede-zeggenschap van de cliënt 

en er moet ruimte zijn voor de vrije keus van de cliënt.  Een optimale informatievoorziening is daarvoor vereist. 



 

 

Activiteiten van de cliëntenraad 

 

Om zijn doelen te realiseren voert de raad verschillende activiteiten uit. 

Advisering 

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de raad van bestuur. De 

onderwerpen waarop de raad in ieder geval om advies gevraagd moet worden, staan beschreven in de Wet medezeggen-

schap cliënten zorginstellingen (Wmcz). (Voor de tekst van de wet zie https://wetten.overheid.nl/Wmcz) 

Contact onderhouden met de achterban 

Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de raad weten wat er leeft onder de achterban.  

Informatie inwinnen 

Voor een goede kwaliteit van de adviezen is het van belang dat de cliëntenraad beschikt over voldoende en goede informa-

tie. 

Contacten onderhouden 

Het onderhouden van contacten dient zowel om informatie te verzamelen als om de bekendheid van de cliëntenraad intern 

en extern te vergroten. 

Interne organisatie. 

Voor een goed functioneren van de cliëntenraad is het van belang de bezetting van de cliëntenraad compleet is, dat regels 

en procedures duidelijk zijn en dat de leden van de raad over voldoende deskundigheid en ondersteuning beschikken. 
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Samenstelling cliëntenraad 

Gedurende het jaar waren de volgende personen 

lid van de cliëntenraad: 

• Jan Bullens,  

• Jeanne Hendrix-Verberne  

• Anton van den Hurk  

• Piet Nooijen,  

• Greetje Stienstra (tot 31 december 2018) 

• Stephan Willaert,  

• Albert van der Wijst 
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Ondersteuning 

De cliëntenraad werd ondersteund door: 

• Jac Verhoeven,  

onafhankelijk voorzitter 

• Els Beelen,  

ambtelijk secretaris 

Deze personen maken geen deel uit van 

de cliëntenraad. 

Vacatures 

Het bleek niet eenvoudig om te komen tot een goede invulling van de personele bezetting van de raad. Aan het eind van 

jaar telde de raad 3 vacatures, één voor care/CEW, één voor cure/CSG/HBK en één voor CNL.  

Namens de cliëntenraad neemt één van de leden deel aan de bewonersraadvergadering en brengt in de cliëntenraads-

vergadering verslag uit van deze vergaderingen. 

De cliëntenraad is in gesprek met de raad van bestuur om de regeling cliëntenraad en bewonersraad Kempenhaeghe zo-

danig aan te passen dat de cliëntenraad een zwaardere rol kan spelen bij het invullen van vacatures, zonder de benoe-

ming door de raad van bestuur geweld aan te doen. Als de raad van bestuur met dit voorstel kan instemmen, zal de cli-

ëntenraad zijn huishoudelijk reglement zodanig aanpassen dat er een procedure voor de selectie van raadsleden aan 

wordt toegevoegd. 

Vergaderingen 

In 2018 vergaderde de cli-

ëntenraad 13 keer: 

• 8 cliëntenraadsverga-

deringen 

• 4 vergaderingen met 

raad van bestuur 

• 1 vergadering met 

raad van toezicht 
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Prioriteiten 

In 2018 waren veiligheid en kwaliteit van zorg de prioriteiten voor de cliëntenraad. 

Home Veiligheid Kwaliteit 

Veiligheid 

Veiligheid, met name op het gebied van 

medicijnen is voor de cliëntenraad erg 

belangrijk.  Onderwerpen met een di-

recte of indirecte link naar veiligheid 

krijgen daarom hoge prioriteit. 

 

Kwaliteit van de zorg 

De cliëntenraad hecht aan behoud van 

de kwaliteit van de zorg. Voortdurende 

monitoring van de kwaliteit van zorg is 

daarom belangrijk 

 

 

De cliëntenraad  
op bezoek bij Daily Fresh Food 



 

 

Veiligheid 

Rapportage incidenten 

De afspraak met de raad van bestuur was dat de cliëntenraad per kwar-

taal een rapportage zou ontvangen over de incidenten bij Kempenhaeghe. 

Omdat er gewerkt wordt aan een betere rapportage over incidenten, 

kreeg de cliëntenraad geen kwartaalrapportages meer. In overleg met de 

raad van bestuur werd besloten dat de raad intussen toch de – beperkte – 

handmatige rapportages zou ontvangen. Deze rapportages over de inci-

denten patiëntenzorg bleken weinig inzicht te bieden en zouden voor de 

cliëntenraad meer details mogen laten zien. Het aantal incidenten op het 

gebied van medicatie lijkt op basis van deze gegevens af te nemen. Hier-

op wordt volgens de raad van bestuur ook duidelijk gestuurd. 

De cliëntenraad gaat ervan uit dat de rapportage met de invoering van 

het nieuwe EPD zal verbeteren en heeft hiertoe bijgedragen met adviezen.  

Camerabewaking 

De raad werd geïnformeerd over de camerabewaking op de terreinen van 

Kempenhaeghe.  
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Normen voor een minimaal aanvaardbaar 

zorgniveau 

 

In 2015 stelde de cliëntenraad een notitie op met 

normen voor een minimaal aanvaardbaar zorgni-

veau. De raad beschouwt deze notitie als een 

“meetlat”, waarlangs beleidsmaatregelen van 

Kempenhaeghe kunnen worden beoordeeld op de 

effecten voor de zorg aan de cliënt. In 2018 stond 

de actualisering van deze notitie diverse keren op 

de agenda. Aan het eind van het jaar stelde de 

raad de nieuwe versie van de notitie vast. 

De notitie is te lezen op de website van de cliën-

tenraad en op het intranet. 

 

Perspectief; Epilepsiewoonzorg in Beeld 

 

De raad besprak de kwaliteitsrapportage van CEW 

2017. De raad had waardering voor de vormge-

ving en de inhoud van de presentatie. Volgens de 

raad schetste de notitie op een aansprekende ma-

nier een realistisch beeld van de  epilepsiewoon-

zorg bij Kempenhaeghe, inclusief de verbeterpun-

ten. Dat Kempenhaeghe zich kwetsbaar wil op-

stellen verdient waardering, aldus de cliënten-

raad.  

De uitdagingen voor de toekomst liggen naar de 

mening van de cliëntenraad in het vergroten van 

de tevredenheid onder de medewerkers en het 

verbeteren van het aanbod aan vrijetijdsbeste-

ding en de mogelijkheden voor dagbesteding. Ook 

de communicatie met cliënten en cliëntvertegen-

woodigers verdient volgens de raad meer aan-

dacht.  

Als sterke punten van de epilepsiewoonzorg 

noemde de raad de aanwezige expertise en de 

aandacht voor de “omgekeerde integratie” door 

het wonen van de cliënten in een normale woon-

wijk. 

 

Vrijetijdsbesteding 

 

Het aanbod en de organisatie van de vrijetijdsbe-

steding vormden meerdere keren het gespreks-

onderwerp tijdens de vergaderingen van de cliën-

tenraad. In dit verband vroeg de raad ook om 

speciale aandacht voor de problemen die samen-

hangen met het vervoer. 

Tijdens de laatste vergadering van het jaar ver-

zorgde adviesbureau Six Fingers een presentatie 

over de manier waarop de problematiek rond het 

vervoer bij Kempenhaeghe wordt aangepakt. De 

cliëntenraad wacht nog op de concrete effecten 

van deze aanpak in de dagelijkse praktijk. 

 

Eigen regie cliënten 

 

Het project “Versterken eigen regie cliënten van 

CEW” stond regelmatig op de agenda. Een dele-

gatie uit de cliëntenraad overlegde op gezette 

tijden met de projectleider en leverde commen-

taar en aanvullingen op de projectvoorstellen. 

Aan het eind van het jaar werd de eigen-

regiewaaier aan de cliëntenraad gepresenteerd. 

De cliëntenraad vroeg zich af wat de invloed zal 

zijn van de beschikbare middelen op de mogelijk-

heden voor eigen regie van cliënten. Tijdens een van 

de overlegvergaderingen gaf de raad van bestuur 

een toelichting op de financieringssytematiek van 

Kempenhaeghe en de wijzigingen die daarin worden 

voorzien.   

 

Nachtzorg 

 

Clustermanager Jelle van der Haring verzorgde  voor 

de cliëntenraad een informatiebijeenkomst over de 

nachtzorg CEW van Kempenhaeghe. Hij deed dat 

met een presentatie in de Brandsmazaal. Aansluitend 

nodigde hij de raad uit  voor een kort bezoek aan de 

zorgcentrale. Uit de presentatie van Jelle van der 

Haring bleek dat de nachtzorg op Kempenhaeghe 

goed geregeld is en dat er steeds wordt gewerkt aan 

verbetering. Een van de aandachtspunten daarbij is 

het toezicht en de bewaking aan de grenzen van de 

nacht, net vóór en net na de werktijden van de 

nachtdiensten. 

 

Nieuw privacyreglement 

 

Bij de bespreking van het nieuwe privacyreglement 

ging de cliëntenraad ervan uit dat het reglement ook 

betrekking zou moeten hebben op de persoonsgege-

vens van leden van de cliëntenraad en van vrijwil-

ligers die bij Kempenhaeghe werkzaam zijn, maar 

het was de raad niet duidelijk of deze personen val-

len onder de definitie Betrokkene of Derde of dat het 

reglement hierin op een andere manier voorziet.  

Het is voor de raad ook niet duidelijk hoe lang per-

soonsgegevens binnen Kempenhaeghe worden be-

waard.  



 

 

Advisering aan en correspondentie met de raad van bestuur 

De raad bracht tweemaal een advies uit over een voorgestelde kandidatuur voor een nieuw lid van de cliëntenraad. In bei-

de gevallen leidde de voordracht niet tot een benoeming. 

Naar aanleiding van ervaringen rond de benoeming van nieuwe leden heeft de raad een voorstel gedaan om de benoe-

mingsprocedure op een zodanige manier aan te passen dat de cliëntenraad een meer prominente rol krijgt bij de benoe-

ming van nieuwe leden. 

Dit proces is nog niet afgerond. 

De raad bracht een positief advies uit over de kandidatuur van mevrouw A.M.M. Jetten als lid van de raad van toezicht. 

Het contact met de raad van toezicht was onderwerp van gesprek naar aanleiding van een voorstel van de raad van toe-

zicht om het contact met de organisatie op een zinvollere manier in te vullen. De cliëntenraad stemde in met de voorstel-

len maar tekende daarbij aan een individueel contact met de raad van toezicht op prijs te stellen. 

Naar aanleiding van enkele recente ervaringen besloot de cliëntenraad om vast te gaan leggen op welke manier het 

(verzwaard) adviesrecht bij de werving en selectieprocedures bij verschillende functies binnen Kempenhaeghe gestalte zou 

kunnen en moeten krijgen. De raad vroeg de raad van bestuur om te waarborgen dat op een juiste manier gebruik wordt 

gemaakt van dit adviesrecht van de cliëntenraad. 

De raad bracht een positief advies uit over de continuering van de relatie met Daily Fresh Food (DFF) voor de verzorging 

van de maaltijden bij Kempenhaeghe. In aansluiting hierop bracht een delegatie van de cliëntenraad een werkbezoek aan 

DFF. 
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Contact onderhouden met de achterban 

 

Het onderhouden van contact met de achterban blijft voor de cliëntenraad een moeilijk onderwerp.  

Het contact met de achterban vindt onder meer plaats door het bijwonen van de vergaderingen van de bewo-

nersraad door één van de leden van de cliëntenraad.  

Om de achterban te informeren over het werk van de raad bracht de cliëntenraad een jaarverslag uit over 

2017.   

Na elke vergadering gaf de cliëntenraad een bulletin uit over de belangrijkste gespreksonderwerpen in die ver-

gadering. Deze bulletins werden gepubliceerd op de website van de cliëntenraad en op het intranet. 

Hoewel uit de statistieken van de website blijkt dat de stukken regelmatig worden bekeken, leidden ze niet tot 

een tweerichtingsverkeer. 
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Informatie inwinnen 

 

Om informatie in te winnen, had de cliëntenraad contacten met diverse personen en instanties. Op diverse onderwerpen 

namen experts deel aan de vergadering en ook ging de cliëntenraad intern en extern op werkbezoek:  

• Overzicht mededelingen intranet per vergadering 

• Directie CEW: regulier overleg; 

• Bewonersraad, deelname aan vergaderingen; 

• Projectmedewerkster CEW: project eigen regie; 

• Projectgroep EPD:  HIX; 

• Clustermanager Nachtdienst:  nachtzorg CEW; 

• Werkgroep Zorgportaal:  Ketensamenwerking HIX; 

• Coördinator vrijwilligerswerk: vrijwilligersbeleid; 

• Adviesbureau Six Fingers: Project nieuw vervoer; 

• Raad van toezicht: diner pensant en deelname door afvaardiging van raad van toezicht aan de cliëntenraadsvergade-

ring van 10 december; 

• Bezoek Daily Fresh Food 

• Bezoek Wasserij LipsPlus Gemert B.V. 
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Overige gespreksonderwerpen 

 

In de vergaderingen van de cliëntenraad kwamen de volgende onderwerpen meer of minder uitgebreid aan de orde: 

• Beleidskader Duurzaamheid 2018-2020; 

• Taskforce hoofdbehandelaarschap; 

• Extern vervoer; 

• Personele wijziging Commissie ethische zaken; 

• Samenwerking met SEIN in het Leerhuis; 

• Brief van de Autoriteit Persoonsgegevens, benoeming functionaris gegevensbescherming; 

• Brief over de huisartsenzorg en de arts verstandelijk gehandicapten;  

• Concept jaarplan CEW; 

• Jaarverslag 2017; 

• Handreiking kwaliteitsrapport en externe visitatie; 

• Hoe nu verder met ACE; 

• Paulusproject; 

• Jaarplanbrief 2019; 

• Programma plan procesfase EPD; 

• Statuut Multidisciplinaire werken in de patiëntenzorg; 
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Deelname: 

Een of meer leden van de cliëntenraad namen deel aan de volgende bijeenkomsten en activiteiten: 

• Ontmoeting met SEIN;  

• Oktober: Nightwalk; 

• Vervoerswerkgroep;  

• Taskforce hoofdbehandelaarschap; 

• Focusgroep Nachtzorg; 

• Bijeenkomsten ORO en SEIN en CEW t.a.v. de kwaliteitsrapportage; 

• Gebruikersgroep Ketensamenwerking; 

• Regiobijeenkomst van de werkgroep "wij zien je wel"; 

• Informatieavond nachtzorg; 

• Gedachtenisviering;  

• Bijeenkomst met CZ; 

• Interview kandidaat clustermanager; 

• Periodiek overleg met directiesecretaris CEW; 

• Beleidsoverleg mantelzorg /familie beleid;  

• Overleg cliëntenraden ZO Brabant;  

• Broodje bestuur. 
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