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Jaarverslag 2021 

Cliëntenraad 

Stichting Eykenburg 

 

 

Doelstelling commissie 

De CR heeft tot doel de belangen van alle cliënten van de stichting te behartigen. Deze 

belangenbehartiging betreft zowel de intramuraal verblijvende cliënten als de cliënten in de wijk. 

 

Leden 2021 

De commissie bestond in 2021 uit de volgende personen: 

• De heer R. Offers  (onafhankelijk voorzitter) 

• Mevrouw G. Garskamp 

• De heer T. Teunissen 

• De heer J. Meijer 

• De heer E. Dekker (tot december 2021) 

 

De commissie is er dit jaar niet in geslaagd uitbreiding te vinden. Dit heeft tot gevolg dat niet alle 

disciplines vertegenwoordigd zijn in de CR. Middels het inzetten van de afdeling PR is getracht een goede 

wervingscampagne op te zetten. Dit is niet geheel van de grond gekomen. Tijdens de beleidsdag in oktober 

2021 is een oproep gedaan. Aan de hand hiervan hebben zich geïnteresseerden gemeld, waarmee begin 

2022 gesprekken zullen worden gevoerd. 

Per maart 2022 zullen zowel de heer Offers als de heer Teunissen aftreden. De heer Meijer wordt naar 

voren geschoven als nieuwe onafhankelijk voorzitter per aftredingsdatum van de heer Offers, waarmee 

een ieder instemt. 

 

Vergaderingen 

In 2021 hebben er 8 vergaderingen plaatsgevonden. 

 

In tegenstelling tot 2020 hebben de vergaderingen tussen de cliëntenraad en het management van 

Stichting Eykenburg niet te lijden gehad onder Corona en konden de overleggen fysiek doorgaan. 

Dit jaar werd het management van de stichting, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was, weer 

vertegenwoordigd door mevrouw B. Kooijman en sloot de heer A. Reede slechts enkele keren aan bij het 

overleg. De vooroverleggen vonden plaats tussen de heer Offers en mevrouw Kooijman. 

De leden van de cliëntenraad zijn in hun rol van ‘onbetaalde professional’, evenals de betaalde 

professionals, per e-mail (vanuit bestuur) op de hoogte gehouden over Corona-maatregelen en -beleid en 

andere voor medewerkers belangrijke en leuke informatie. 

 

Tevens is de cliëntenraad in de breedte geinformeerd middels de door het management met hen gedeelde 

Kwartaalrapportages, de begroting, het Strategisch Kwaliteitsplan en de Wzd-analyses. 

Middels e-mailberichten, telefoongesprekken met de heer Reede en via gastsprekers tijdens vergaderingen 

is men geinformeerd over zaken als de PREM, de PAR, nieuwe teamleiders, het kwaliteitsverslag, de 
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jaarrekening en de toekomstvisie vanuit de stichting, de opzet van de tweede praktijkleerafdeling en extra 

partnerappartementen (vrijgekomen ruimte DAK kindercentrum). 

 

In september 2021 is de heer T. van Egmond, lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de 

cliëntenraad, aangesloten bij het overleg van de cliëntenraad. 

 

In oktober 2021 vindt de beleidsdag plaats waarvoor de heer Offers, vanuit zijn rol als voorzitter van de 

cliëntenraad wordt uitgenodigd. Deze dag, waarbij leidinggevenden, behandeldienst, PR, beleid & kwaliteit 

en voorzitters van commissies en adviesraden, etc. aanwezig waren, werd opgesplitst in de twee 

verschillende dagdelen (risicospreiding Corona) en werd door een ieder als leuk en nuttig ervaren. 

Tijdens deze dag heeft de heer Reede verteld over plannen, visie en doelen voor 2022 en daarnaast zijn de 

thema’s ‘cliëntreis’, ‘ketendenken’ en ‘werkplezier’ op interactieve wijze onder de aandacht gebracht. 

 

Behandelde zaken 

Leefcirkels 

Vanuit de cliëntenraad is de heer Meijer betrokken geweest bij het project Leefcirkels. Als een rode draad 

door het jaar heen is informatie over dit project door hem gedeeld met de leden van de cliëntenraad.  

Tijdens diverse cliëntenraad overleggen zijn de Leefcirkels besproken en hebben de leden kritische vragen 

gesteld over de veiligheid en privacy van cliënten. Deze kritische vragen en opmerkingen hebben mede ten 

grondslag gelegen aan het visiedocument. 

 

Vervanging koudwaterleiding Het Zamen 

Om voor eens en altijd af te rekenen met het Legionellaprobleem in Het Zamen is besloten de complete 

koudwaterleiding aldaar te vervangen. Hiervoor moesten cliënten in groepjes van 6 steeds voor een 

bepaalde tijd verhuisd worden. De cliëntenraad is hierover geinformeerd en op de hoogte gehouden over 

bevindingen. De werkzaamheden en daarmee gemoeide verhuizingen zijn nagenoeg probleemloos 

verlopen. 

 

Corona 

De cliëntenraad heeft zich er, evenals in 2021, hard voor gemaakt om cliënten passende dagbesteding te 

kunnen blijven bieden. Aangescherpte maatregelen wegens landelijk oplopende besmettingscijfers zijn 

constant afgestemd tussen de heer Reede en de heer Offers. 

  

HKZ 

Cliëntenraad heeft de heer Reede geadviseerd op zoek te gaan naar een passender en 

gebruiksvriendelijker Kwaliteitsmanagement keurmerk dan het huidige HKZ. De heer Reede heeft dit advies 

ter harte genomen. In september wordt aangekondigd dat er een nulmeting zal plaatsvinden vanuit Prezo. 

Zo mogelijk zal de overstap naar deze partij worden gemaakt. 

 

Voeding 

Dit onderwerp heeft, evenals voorgaande jaren, een prominente rol gespeeld binnen de cliëntenraad. Daar 

de heer Teunissen middels zijn zitting in de menucommissie al was aangesloten bij alles omtrent voeding 

binnen de stichting, heeft hij de cliëntenraad vertegenwoordigd tijdens diverse werkgroepen en acties.  
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In augustus 2021 is de ‘visie op vocht en voeding’ besproken aan de cliëntenraad. Na een aantal 

aanpassingen heeft de cliëntenraad instemming verleend. Aan de hand van de visie worden in het najaar 

van 2021 cliënten bevraagd naar hun wensen. De heer Teunissen heeft hier betrokkenheid namens de 

cliëntenraad. 

In november sluit mevrouw C. Hoefmans, adviseur voeding, aan om de uitslag van de clientbevraging met 

de cliëntenraad door te nemen. 

 

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 

Namens de cliëntenraad heeft de heer Teunissen betrokkenheid gehad bij het tot stand komen van de 

vragenlijst (juni 2021). 

 

Intentieverklaring en Business case HWW 

In september 2021 is de cliëntenraad formeel door de heer Reede geinformeerd over de met HWWzorg 

ondertekende intentieverklaring en de plannen rondom het opzetten van een wereldhuisconcept op 

locatie De Schildershoek. Ondanks een kritische kanttekening over de samenwerkingspartner staat de 

cliëntenraad achter de plannen en de visie van de heer Reede en de stichting. In december licht de heer 

Reede de Business case toe. Naast het wereldhuis wordt er tevens gesproken over samenwerking onder 

andere in de wijkzorg. 

 

Rookbeleid 

De cliëntenraad wordt in september gevraagd mee te denken over het rookbeleid, welke moet worden 

aangepast op de maatregelen vanuit de overheid om alle (semi)openbare ruimten (zorgorganisaties 

rookvrij te maken. Gezamenlijk worden regels vastgesteld. 

 

Prestaties en behaalde doelen 

• Reglement en Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad is herzien. 

• Instemming is verleend voor de visie op voeding. Mede dankzij de inzet van de cliëntenraad wordt 

er nu actief gewerkt aan het langlopende voedingsprobleem (kwaliteit en smaak).  

• Goedkeuring is verleend voor de visie op palliatieve zorg. 

 

Analyse en advies richting RvB 

Vanuit de cliëntenraad is er waardering voor de open communicatie tussen RvB en de raad.  

• Voeding blijft een aandachtspunt voor de stichting en de cliëntenraad adviseert RvB hierin de juiste 

keuzes te maken. 

• Het advies richting RvB is actief leden te werven voor de cliëntenraad en daarmee een goede 

vertegenwoordiging van de cliënten van de stichting te borgen. 

• De cliëntenraad adviseert de overstap naar een passender en gebruiksvriendelijker 

keurmerksysteem. 

 

de heer R. Offers 

voorzitter cliëntenraad  

 


