
 

 

Jaarverslag 2017 van de Cliëntenraad (CR) van Stichting Eykenburg 

 

1.  Inleiding 

Ondanks inspanningen, waarover later meer, is de CR er niet in geslaagd de omvang van de raad 

op volle sterkte te formeren. Desondanks hebben wij onze taak naar behoren kunnen verrichten 

hetgeen mede te danken is aan de goede communicatie en informatie van uit bestuur en 

management en de prima secretariële ondersteuning. 

 

2.  Samenstelling 

In het verslagjaar 2017 bestond de CR uit de volgende personen: 

 mevrouw L. Mattijssen-Baeten, onafhankelijk voorzitter 

 mevrouw G. Garskamp, lid 

 mevrouw D. Romijn-Ruijmbeke, lid 

 de heer R. Offers,lid 

 de heer F. van Wijck, lid 

Als ambtelijk secretaris trad op: mevrouw Y.J.L. Verbeek-Veerman. 

De personen van Stichting Eykenburg waarmee overlegd werd waren de heer A. Reede, 

bestuurder en mevrouw B. Kooijman, sectormanager zorg en diensten. 

Op afroep waren verschillende medewerkers cq. stafleden of andere deskundigen bij de 

overleggen betrokken. 

Drie leden van de CR vormden, samen met een aantal interne medewerkers, de 

menucommissie. 

 

3.  Overleg 

De CR heeft in dit verslagjaar tien keer vergaderd. 

De CR is over vele zaken geïnformeerd en heeft daarover gevraagde en ongevraagde adviezen 

uitgebracht. Ook zijn de leden van de CR betrokken bij vele activiteiten en projecten die zich 

binnen de stichting hebben afgespeeld. 

Eenmaal heeft een overleg plaatsgevonden tussen CR en OR. 

Onderstaand een overzicht van onderwerpen waarbij de CR betrokken is geweest. 

 

4. Toezicht 

De inspectie IGZ heeft een bezoek gebracht aan Stichting Eykenburg, dit was een 

onaangekondigd bezoek. De IGZ heeft van dit bezoek een rapport uitgebracht dat door de 

bestuurder ter kennisgeving aan de CR is voorgelegd en waarvan de inhoud is besproken. De CR 

heeft haar tevredenheid uitgesproken over de adequate aanpak van de inhoud van de IGZ-

rapportages door bestuurder en management. 

 

Twee maal per jaar vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van het zorgkantoor. Dit 

overleg met de vertegenwoordigers vindt tegelijkertijd plaats met de bestuurder en de 

vertegenwoordigers van de CR. Deze gelijktijdigheid werd door het Zorgkantoor zeer 

gewaardeerd mede omdat het een goed beeld schetst van de open communicatie tussen 

bestuur, management en CR binnen Stichting Eykenburg. 

Binnen het overleg met het Zorgkantoor dient ook gerapporteerd te worden over de projectie 

die in het kader van de beschikbare middelen van uit “Waardigheid en Trots” die door de 

overheid extra beschikbaar zijn gesteld.  



 

 

Stichting Eykenburg had aanvragen ingediend voor de projecten: “Eigen deuren”,”Eigen muziek 

op de oren”en het “Busproject”. Bij de door Stichting Eykenburg ingediende projecten is de CR 

inhoudelijk betrokken geweest. Alle ingediende projecten zijn gehonoreerd en inmiddels in gang 

gezet of gerealiseerd. De CR heeft deelgenomen in de werkgroepen die hiervoor werden 

gevormd. 

Via de Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg kon een zogenaamde Tovertafel worden 

aangeschaft. Deze voorziening was een idee vanuit de CR en kon middels sponsoring door de 

Stichting van Vrienden van Stichting Eykenburg worden aangeschaft. 

 

5. Scholing 

Into D’mentia 

Aan deze vorm van scholing /bewustwording is naast alle Eykenburg professionals ook door de 

vrijwilligers en CR leden deel genomen. Hierbij werd uitleg gegeven over de beleving van 

mantelzorgers van dementerende cliënten en familieleden. 

Dit was een waardevolle wijze van benaderen van dit voor de samenleving groeiende probleem. 

Andere zorg inhoudelijke onderwerpen waarbij de CR betrokken werd lagen op het terrein van 

wondverzorging en onbegrepen gedrag. Onder leiding van specifieke deskundigen werden de 

personeelsleden van Stichting Eykenburg geschoold op deze specifieke aandachtsvelden en 

werden de inhoudelijke aspecten in de CR-vergaderingen gedeeld met de bestuurder en andere 

leidinggevenden. 

 

6. Kwaliteitskader Verpleeghuizen 

Gekoppeld aan de landelijke discussie over financiering van de verpleeghuis zorg heeft de 

overheid besloten dat de kwaliteit van de zorg en het toezicht daarop dient te veranderen. De 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van goede kwaliteit is dichter bij de instellingen komen 

te liggen. Dit is een permanent doorlopend proces waarbij ook de CR betrokken is en blijft. 

 

De CR heeft op uitnodiging een bezoek gebracht aan het Hospice van de stichting. Dit was 

interessant en informatief en een schetste een goed beeld van de betrokkenheid bij en de 

aandacht voor mensen in hun laatste levensfase. 

 

7.  Nieuw lid Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Stichting Eykenburg kreeg volgens het rooster van aftreden te maken 

met een tweetal vacatures. Het betrof hier onder andere het lid dat op voordracht van de CR 

zitting neemt in de RvT. De CR is betrokken bij de profielschets en de selectieprocedure en heeft 

na bespreking een voordracht voor een nieuw lid gedaan. 

 

8.  Horeca en maaltijden 

In dit verslagjaar heeft op vele niveaus discussie plaats gevonden over de horeca en 

maaltijdvoorziening binnen Stichting Eykenburg. De kwaliteit liet te wensen over, er waren 

regelmatig klachten en de kosten waren zeer hoog. De CR ontving ook regelmatig klachten 

(ondanks dat we geen klachten instituut zijn) over dit onderwerp. Dit was dan ook de reden 

waarom de CR besloot een ongevraagd negatief verzwaard advies uit te brengen. Hierop zijn 

vele acties gevolgd teneinde op meerder terreinen verbeteringen aan te brengen.  



 

 

Tegen het einde van het verslagjaar ontstond licht aan de einde en naar het zich liet aanzien 

bestaat de verwachting dat begin 2018 de problemen zullen zijn opgelost en de maaltijd 

voorziening op een hoger kwalitatief niveau zal plaatsvinden. 

Ondanks de perikelen waren de kerstdiners, waarvoor ook de CR leden uitgenodigd waren een 

groot succes. 

 

9.  Familieavonden 

In het laatste kwartaal is op de beide locaties van Stichting Eykenburg een familieavond 

georganiseerd. 

De CR werd hierbij uitdrukkelijk betrokken en kreeg de gelegenheid nieuwe leden voor de CR te 

werven. Dit heeft niet de gewenste groei op geleverd. De opzet van de familie avonden is 

geëvalueerd en besloten is in 2018 van een andere opzet uit te gaan. 

De aanwezige familieleden hebben het zeer gewaardeerd, maar de gezelligheidsfactor 

overschaduwde de inhoudelijk informatieve zaken. 

 

10. Wooneenheid Klavertje 4 

In het kader van zorginnovatie zit Stichting Eykenburg niet stil. In de loop van het jaar is een plan 

uitgewerkt waarbij het mogelijk moet zij echtparen te huisvesten, waarvan slecht één persoon 

een zorgindicatie heeft en de andere nog in staat is om meer of minder een deel van de 

begeleiding op zich te nemen. Deze afdeling is inmiddels gerealiseerd. 

 

11.  Meerjarenbeleid 

Het door de bestuurder geformuleerde Strategisch Kwaliteitsplan is met de CR besproken. In 

deze toekomstbeschouwing is reeds rekening gehouden met door de overheid beoogde 

ontwikkelingen op het terrein van financiering en beschikbaarheid van de teruglopende 

beschikbaarheid van zorgprofessionals. 

Onderdeel van dit beleidsplan is een nieuwe opzet van de behandeldienst. De CR is ook hier van 

meet af aan bij betrokken en zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. 

 

12. Slot 

De CR dankt alle medewerkers, vrijwilligers en mantelzorg van Stichting Eykenburg voor hun 

inzet en betrokkenheid en hoopt in gezamenlijkheid de inspanningen voor de bewoners in 2018 

voort te zetten. 

 

De heer R. Offers, voorzitter clientenraad Stichting Eykenburg 

 

 

 

 


