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Doelen

Doelen van de cliëntenraad
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 organisatie.
De raad wil meedenken en meepraten over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, zowel op beleidsmatig als praktisch gebied. De cliëntenraad wil erop toezien dat het belang van de
cliënt uitdrukkelijk wordt betrokken bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering van Kempenhaeghe.
De cliëntenraad van Kempenhaeghe is gericht op
het vergroten van de ‘participatiegevoeligheid’
binnen Kempenhaeghe: in alle geledingen moet
zoveel als mogelijk is het accent liggen op medezeggenschap van de cliënt en er moet ruimte zijn
voor de vrije keus van de cliënt.
Een optimale informatievoorziening is daarvoor
vereist.
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Samenstelling en werkwijze

Samenstelling
Gedurende het jaar waren de volgende personen lid van de cliëntenraad:
·
·
·
·
·
·

Jan Bullens
Robert van Dijk
Jeanne Hendrix-Verberne
Anton van den Hurk
Piet Nooijen
Stephan Willaert

·
·
·

Albert van der Wijst (tot en met 15 juni 2021)
Jan-Willem van Wezel (tot en met 16 augustus 2021)
Roland Lahaye (gast/aspirant-lid vanaf 11-10-2021)

Volgens het rooster van aftreden waren de leden Jeanne Hendrix-Verberne en Albert van der
Wijst in 2021 aftredend. Beide leden waren herbenoembaar en de raad van bestuur besloot beiden voor een nieuwe termijn te herbenoemen.
In 2020 werd de vertegenwoordiging vanuit CEW in de cliëntenraad tijdelijk met één lid uitgebreid. Na een proefperiode kan het reglement zo nodig worden aangepast. Jan-Willem van Wezel
vulde deze tijdelijke functie in tot half augustus.
Vanaf 11 oktober heeft Roland Lahaye, met Simone Kuilder als coach, als gast deelgenomen aan
de cliëntenraadvergaderingen. Na 3 vergaderingen actief te hebben geparticipeerd, hebben zowel
Roland als de cliëntenraad geconcludeerd dat Roland een waardevolle toevoeging is. Vervolgens
is Roland bij de raad van bestuur voorgedragen voor benoeming. Vanaf 1 januari 2022 is
Roland Lahaye officieel lid van de cliëntenraad.

Vergaderingen
In 2021 vergaderde de cliëntenraad 13
keer, steeds via Zoom. Er waren
4 vergaderingen met de raad van bestuur.
De cliëntenraad nam deel aan de themabijeenkomst met de raad van bestuur, de raad
van toezicht en andere adviesorganen, over
het thema digitalisering.

Ondersteuning
De cliëntenraad werd ondersteund door
·
onafhankelijk voorzitter: Jac Verhoeven
·
ambtelijk secretaris: tot half juni 2021
heeft Else-Rie Moonen waargenomen in
verband met afwezigheid van de ambtelijk
secretaris. In juni hervatte Els Beelen haar
functie, maar in september beëindigde zij
definitief haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris. Ans de Brouwer is haar opgevolgd.
De voorzitter en ambtelijk secretaris maken
geen deel uit van de cliëntenraad.
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Advisering

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 medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz-2018). De cliëntenraad brengt advies uit over alle zaken die direct betrekking hebben
op het welzijn van cliënten, met name die onderwerpen die aansluiten bij de prioriteiten die
de raad zich heeft gesteld.
De cliëntenraad adviseerde in 2021 over
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

De samenwerking in wetenschap en opleiding Kempenhaeghe-SEIN
de Regeling cliëntenraad en bewonersraad Kempenhaeghe, dd. december 2020
het continuïteitsplan CEW
het besluit over de contractering van een andere wasserij
Reactie cr op Jaarverslag van de VIM-commissie over 2020
de Beleidsnota wet zorg en dwang en huisregels
de regionale samenwerking over externe deskundigheid Wzd
de benoeming van een wzd-functionaris
het conceptprofiel voor de voorzitter van de raad van bestuur
het conceptprofiel van een lid van de raad van toezicht
de invulling van vacatures in de cliëntenraad
de herbenoeming van de onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad
de (her)benoeming van drietal leden van de cliëntenraad
de benoeming van een nieuw lid van de cliëntenraad
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Organisatie

Contact met de achterban

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

·

·

·
·

De cliëntenraad publiceerde een jaarverslag over 2020
op intranet en op de website van de cliëntenraad
www.clientenraadkempenhaeghe.nl.
Van elke vergadering werd een bulletin gepubliceerd
met voor de achterban relevante informatie over het besprokene. Deze verschenen op intranet en op de website
van de cliëntenraad.
In enkele woningen zijn familiebijeenkomsten gehouden.
De cliëntenraad heeft de raad van bestuur verzocht om
structureel 2x/jaar overleg met de achterban per woning te laten organiseren door CEW. De cliëntenraad wil
afdelingsoverstijgende onderwerpen daaruit meenemen.

Interne organisatie

Voor een goed functioneren van de cliëntenraad is het van belang dat regels en procedures duidelijk zijn en dat de leden van de raad over voldoende deskundigheid en ondersteuning beschikken. Voor het goed functioneren van de cliëntenraad is het van belang dat de bestaande vacatures zo snel mogelijk worden vervuld.
·
·

De raad stelde het rooster van aftreden 2021 vast.
Ondanks de herbenoeming van de voorzitter en cliëntenraadleden, de benoeming van een
nieuw lid en de invulling van het ambtelijke secretariaat, heeft de cliëntenraad toch behoefte aan twee nieuwe leden, één voor de care- en een voor de cure-vertegenwoordiging.
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De cliëntenraad in 2021

De cliëntenraad in 2021
De cliëntenraad stemde in met het definitieve
voorstel voor wijziging van de Regeling Cliëntenraad en Bewonersraad Kempenhaeghe. Deze wijziging was nodig geworden door de wijzigingen in de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018 (Wmcz-2018).
De raad adviseerde positief over de samenwerking tussen Kempenhaeghe en SEIN op het gebied van opleiding en onderzoek. De raad zag
wel graag wat meer duidelijkheid over de financiering van de samenwerking.
Een werkgroep Bewonersraad stelde een notitie
op waarin een paar mogelijke scenario’s voor
een bewonersraad werden voorgesteld. De cliëntenraad sprak een duidelijke voorkeur uit
voor het scenario waarbij de bewonersraad in
zijn huidige vorm zou blijven bestaan. Volgens
de cliëntenraad waren bij dit scenario nog wel
een aantal aandachtspunten te bespreken, bijvoorbeeld dat een bewonersraad alleen goed
kan functioneren als er voldoende ondersteuning is vanuit de groepsleiding.

Meerdere malen sprak de cliëntenraad met de
raad van bestuur over de zorgen rond het hoge
ziekteverzuim. De problemen waren dit jaar
groter door Covid-19.
Dit onderwerp sloot aan op een ander belangrijk onderwerp voor de raad, het vinden en binden van personeel. Uitvoerig ging de raad van
bestuur in op de vraag van de cliëntenraad
welke activiteiten Kempenhaeghe ondernam
om personeel aan te trekken en in dienst te
houden.
Een scala aan activiteiten voor werving passeerde de revue, waaronder de aanstelling van
een recruiter, het samenwerken op regionaal
niveau, het binden van stagiaires aan de organisatie en het zoeken van nieuwe doelgroepen
via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
Voor het binden van medewerkers noemde de
raad van bestuur onder andere het verbreden
van het functieprofiel van specialisten, aandacht voor de toenemende zwaarte van de zorg
en de aantrekkelijkheid van het werk en lering
trekken uit exitinterviews met vertrekkende
medewerkers.
De raad van bestuur zei zich ervan bewust te
zijn dat in de toekomst meer zorg geboden zal
moeten worden met minder mensen. Er zal
dan ook aandacht moeten zijn voor andere vormen van zorgverlening.

Net zoals veel andere ziekenhuizen was Kempenhaeghe bezig met het verbeteren van de
procedures rond de beveiliging van digitale gegevens.
De raad van bestuur gaf in de vergadering antwoord op vragen vanuit de cliëntenraad over de De raad adviseerde positief over het voornemen
visie en strategie op het gebied van digitaliseom bij de afloop van het contract met de huidiring.
ge wasserij in zee te gaan met een ander be-
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drijf. De gevolgen voor cliënten en contactpersonen zouden volgens de gekregen informatie
minimaal zijn.

van de dagbesteding. Welke ontwikkelingen
verdienen het om behouden te worden? Dat
wordt Dagbesteding 2.0.
Hij vertelde ook hoe hij aan de slag wil met het
De raad was ook positief over het Continuïwerkplan voor CEW. Hij gaat daarbij voor het
teitsplan Centrum voor EpilepsieWoonzorg. Dit focussen op een afgebakend aantal projecten.
plan regelt hoe gehandeld moet worden bij een De cliëntenraad adviseerde hem om te kiezen
hoog ziekteverzuim onder medewerkers in de
voor korte projecten, die snel succes kunnen
directe woonzorg en dagbesteding waardoor de hebben en hierbij de inbreng van de ouders
kwaliteit van zorg (continuïteit) in het gedrang niet te vergeten.
zou kunnen komen.
De cliëntenraad dacht dat het plan aan bruik- De raad oordeelde positief over het Voorstel rebaarheid zou kunnen winnen als het zou wor- gionale samenwerking over deskundigheid voor
den uitgebreid tot continuïteitsproblemen in
de Wet zorg en dwang en gaf zijn instemming
zijn algemeenheid, bijvoorbeeld wanneer als
aan de Beleidsnota wet zorg en dwang met de
daarbij behorende Huisregels.
De vraag hoe de rapportage van de VIMcommissie bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van Kempenhaeghe, was voor de cliëntenraad niet te beantwoorden. De rapportage bevatte veel data, maar volgens de raad te weinig
informatie om bruikbaar te zijn. Volgens de
raad zou de rapportage aan bruikbaarheid
winnen als hij werd aangevuld met conclusies
en aanbevelingen op basis van een analyse van
de gegevens.
gevolg van uitval van belangrijke systemen
plotseling meer personele inzet nodig is.

Rob Santegoeds, hoofd I&A, verzorgde voor de
raad een toelichting op de “Kempenhaeghe visie en strategie op het gebied van digitaliseDe cliëntenraad vergaderde dit jaar voor het
ring”.
eerst met Antwan van Ooijen, de nieuwe direc- In de presentatie ging hij in op het doel van de
teur CEW. Hij praatte de raad bij over de gevol- visie, de belangrijkste stakeholders, de leidengen van de Coronaperiode voor de toekomst
de principes, de architectuur, de organisatie en
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(kaders voor) de roadmap digitalisering.
De inleiding voerde naar de ‘roadmap’, waarin
een groot aantal informaticaprojecten op de rol
wordt gezet.
Na de presentatie rees binnen de cliëntenraad
de vraag of het met de nieuwe ontwikkelingen
mogelijk zal worden om bij cliënten in de
thuissituatie mee te kijken. Volgens Rob Santegoeds zou dat technisch geen probleem zijn,
het is eerder een organisatorische vraag.
De cliëntenraad had ook nog enkele vragen
over de notitie bewaartermijnen persoonsgegevens. Ook hierbij ging het over de relatie tussen wettelijke voorschriften en de technische
mogelijkheden.

penhaeghe gaande zijn in de verschuivingen
van de verschillende leeftijdsgroepen, maar ook
in de veranderende vraag waarmee Kempenhaeghe te maken heeft. Er kan steeds meer
zorg thuis geboden worden. Dit betekent dat
Kempenhaeghe te maken krijgt met meer verschillende en complexere zorgvragen. Het aanbod van Kempenhaeghe zal flexibeler worden,
maar dat heeft wel tot gevolg dat cliënten niet
meer kunnen rekenen op garanties voor levenslang dezelfde zorg op dezelfde locatie.
De cliëntenraad vroeg naar de rol van de ouder/verzorger hierbij. De indruk bestaat dat
het uitgangspunt bij instroom en doorstroom
vaak de beschikbare ruimte is en dat de ouders van de cliënt te weinig bij de besluitvorDe cliëntenraad nam zich voor om, zo mogelijk ming hierover worden betrokken.
in overleg met Kempenhaeghe, in gesprek te
De cliëntenraad is van mening dat het aan
gaan met de gemeente Heeze-Leende, over de
CEW is om een helder beleid op dit onderwerp
wijzigingen die de gemeente aanbracht in de
te formuleren, waarin de communicatie met de
tegemoetkoming vervoerskosten. Deze wijziging cliëntvertegenwoordiger een belangrijke plaats
zou vooral voor cliënten die verder moeten rei- verdient. De raad wil dit beleid kritisch beoorzen nadelig uitpakken. Dit overleg leidde niet delen en de uitvoering ervan bewaken.
tot wijzigingen in het gemeentelijke beleid.
De raad besprak de Beleidsvoorstellen HoofdDe cliëntenraad sprak meerdere keren over het behandelaarschap en Dienstenpatroon Mein- door- en uitstroombeleid van Kempenhaeg- disch Specialisten en sprak hierbij zijn zorgen
he. Een belangrijke vraag daarbij was in hoeuit over de lange aanrijtijden van de medisch
verre Kempenhaeghe is voorbereid op de toespecialisten. De raad van bestuur kon de cliënkomstige instroom, doorstroom en uitstroom
tenraad geruststellen; het zou gaan over zeldvan cliënten, hoe flexibel dit kan worden inge- zame incidenten en er zou een goede voorricht en hoe het staat met de beschikbare
wacht van huisartsen voor staan.
ruimtes op verschillende locaties.
Met deze toelichting kon de raad instemmen
De raad van bestuur zei het probleem te zien
met de beleidsvoorstellen.
en wees op de veranderingen die binnen Kem-
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In de kwaliteitsrapportage van CEW werd gesproken over de kwaliteit van de nachtzorg.
Voor de raad maakte de rapportage niet voldoende duidelijk welke problemen zich op dit
terrein voordoen. Er zou ook sprake zijn van
problemen met de personele bezetting. De raad
vond het belangrijk dat de instelling zich beraadt op de vraag wat het minimum is aan
zorg die geboden moet worden en welke mogelijkheden er zijn om dat minimum te realiseren, ondanks het tekort aan personeel.

De cliëntenraad bracht een positief advies uit
over de benoeming van mevrouw Annelies
Goorts tot WZD-functionaris.
Op 20 september vergaderde de cliëntenraad
voor de laatste keer met Marlène Chatrou als
voorzitter van de raad van bestuur. Het was
niet de eerste keer dat de cliëntenraad zijn zorgen uitsprak over de personele bezetting, de
werkdruk van de medewerkers en de gevolgen
daarvan voor de cliënten van Kempenhaeghe.
Mevrouw Chatrou vertelde dat dit probleem bij
Kempenhaeghe alle aandacht heeft. Het is een
ontwikkeling die zich niet alleen bij Kempenhaeghe voordoet. Kempenhaeghe streeft er
daarom naar om dit probleem aan te pakken in
samenwerking met andere instellingen en gebruik te maken van ervaringen die elders zijn
of worden opgedaan.

Dr. Richard Lazeron praatte de cliëntenraad bij
over de stand van zaken in het zorgportaal. Hij
vertelde dat er werd gewerkt aan het toegankelijker maken van het systeem. Enerzijds door
meer bekendheid te geven aan het bestaan van
het systeem, anderzijds door het vergroten van
de mogelijkheden. Het uitgangspunt bij de gehele operatie omschreef hij als ‘hoe maken we
het systeem gebruiksvriendelijk binnen de be- Een belangrijk onderwerp voor de cliëntenraad
in 2021 was de communicatie van de cliëntenstaande mogelijkheden.’
raad met zijn achterban en de cliëntenpartici-
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patie. De raad vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten en onder de
cliëntvertegenwoordigers. Hiertoe ziet hij verschillende mogelijkheden.
De leiding van Kempenhaeghe zou moeten afdwingen dat er per afdeling een vorm van ouderparticipatie tot stand komt. Hiermee kunnen cliënten rechtstreeks invloed uitoefenen
op de dagelijkse gang van zaken binnen de
afdeling. De cliëntenraad wil de gelegenheid
krijgen om kennis te nemen van afdelingsoverstijgende onderwerpen om daarover zo
nodig met de raad van bestuur te kunnen
praten.
De raad wil ook nagaan of in overleg met de
afdeling communicatie onderzocht kan worden of en op welke manier cliënten van de Cure-afdelingen kunnen worden betrokken bij de
organisatie. Een van de mogelijkheden is het
werken met een cliëntenpanel, zoals dat ook
bij andere organisaties gebeurt.
Op 29 november was de directie van CEW te
gast in de vergadering van de cliëntenraad.
Antwan van Ooijen en Tanja van Dun gaven
een toelichting op het tweejarenplan van
CEW. Ze vertelden dat de twee jaren worden
opgedeeld in kortere periodes, waardoor het
mogelijk is om beter op ontwikkelingen in te
spelen.
De cliëntenraad stelde vast dat het beleid erg
gericht leek op de problematiek rond epilepsie, terwijl bij de bewoners vaak sprake is van
meerdere problematieken. De raad vroeg hier
aandacht voor bij de verdere ontwikkeling van

de plannen.
Over de dagbesteding 2.0 concludeerde de
raad dat er sprake is van een goede ontwikkeling. Antwan van Ooijen zegde toe dat de
cliëntenraad betrokken zal worden bij de
evaluaties van het beleid rond dagbesteding.
De cliëntenraad vroeg zich af of de problemen die zich op dit moment op de arbeidsmarkt voordoen ertoe leiden dat cliënten
vaker te maken krijgen met nieuwe, onervaren medewerkers. Dit geeft mogelijk problemen in de communicatie en kan leiden tot
verwarring bij cliënten. De directie zei binnen de beschikbare mogelijkheden er alles
aan te doen om stabiliteit in de bezetting te
realiseren.
Naar aanleiding van een signaal dat de raad
ontving besloot hij de bestaande regelgeving
rond inrichting en onderhoud van de kamers van de bewoners tegen het licht te
houden en de raad van bestuur hierover zo
nodig van advies te dienen.
De laatste vergadering van 2021 gaf Richard Hijlkema, hoofd financiën en control,
een toelichting op de begroting voor 2022.
Na de heldere uiteenzetting van Richard
Hijlkema ging de cliëntenraad in gesprek
met de raad van bestuur over verschillende
aspecten van de begroting. De raad deelde
de zorgen van de raad van bestuur over de
dreigende financiële problemen in de toekomst en dacht mee over mogelijkheden om
de begroting sluitend te houden, ondanks
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het wegvallen van incidentele middelen. Suggesties die over de tafel gingen, hadden onder
meer betrekking op het ontwikkelen van nieuwe, commerciële activiteiten, zoals bijvoorbeeld
het verzorgen van ketogene diëten voor nietbewoners, meer commercieel gebruikmaken

van de grote hoeveelheid data waarover Kempenhaeghe beschikt en automatiseren waar
mogelijk. De cliëntenraad vroeg ook om te bekijken op welke manier de samenwerking met
SEIN kan leiden tot verbetering van de zorg
tegen lagere kosten.
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Deelname

Deelname

Leden van de cliëntenraad namen deel aan de volgende bijeenkomsten en activiteiten.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Plenaire bijeenkomst stuur- en werkgroepen invoering Wet Zorg & Dwang
Project Wet Zorg en Dwang, Werkgroep C;
Periodiek overleg CEW (met directiesecretaris CEW);
Bewonersraad;
Werving personeel (inspraak);
Project Dagbesteding CEW;
Kennismaking lid rvb a.i
Overleg projectgroep Dagbesteding 2.0
Overleg over familiebeleid CEW
Werkbezoek CZ-zorgkantoor en kwaliteitsdialoog
Halfjaarlijks overleg met CZ-zorgkantoor
Voorbespreking werving lid CR

