
 

 

Jaarverslag 2018 van de cliëntenraad (CR) van Stichting Eykenburg 
 
1. Inleiding 

De samenstelling van de CR is op peil gebleven. Ondanks het vertrek van twee leden zijn we tegen het 
einde van 2018 weer met vijf CR-leden tezamen. 
De onafhankelijk voorzitter, mevrouw Mattijssen had al vroegtijdig (2017) aangekondigd, wegens 
verhuizing naar Brabant, te zullen aftreden en ook de heer Van Wijck heeft de cliëntenraad in goed 
overleg verlaten. Van beiden is op gepaste wijze afscheid genomen. 
Ondergetekende de heer R. Offers) is sinds het begin van de huidige CR al lid en werd door het wegvallen 
van zijn familielid onafhankelijk. In overleg met de CR-leden en de bestuurder is het onafhankelijk 
voorzitterschap door hem over genomen. 
Begin 2018 is de heer Ton Teunissen toegetreden tot de CR en in het eind van dit verslagjaar is de heer 
John Meijer aangemeld als lid en inmiddels, in maart 2019, benoemd als lid. 
Hiermee zijn we op goede sterkte, alhoewel er nog best een persoon bij zou mogen om de taken van de 
CR goed aan te kunnen. 
Het reglement van de CR is in onderling overleg aangepast , in die zin dat het ook mogelijk werd voor 
personen die geen familierelatie met een cliënt (meer) hebben, lid van de CR te zijn. 

 
2. Samenstelling CR 2018 

 de heer R. Offers , onafhankelijk voorzitter 

 mevrouw L. Mattijssen-Baeten, lid tot medio 2018 

 mevrouw G. Garskamp, lid 

 mevrouw D. Romijn-Ruymbeke, lid 

 de heer T. Teunissen, lid 

 de heer, J. Meijer, kandidaat lid, benoemd per maart 2019 
 
Mevrouw B. Kooijman, sectormanager zorg en diensten was de vaste overlegpartner vanuit het MT van 
Stichting Eykenburg. Daar waar gewenst sloot de heer A. Reede, Raad van Bestuur aan. Daarnaast waren 
andere managers en deskundigen, afhankelijk van de gespreksonderwerpen, voor overleg en informatie 
beschikbaar. 
Drie leden van de CR vormden, te samen met medewerkers van Stichting Eykenburg en iemand van 
apetito de menucommissie. In de loop van 2018 is hierin, ook in samenspraak met de CR grote 
verandering gekomen. 

 
3. Overleg 

In 2018 heeft de CR heeft negen maal een officiële vergadering belegd. Daarnaast zijn er tezamen met 
bestuurder en managementleden diverse informatieve bijeenkomsten geweest. De menucommissie 
heeft veel overleg gevoerd omtrent restaurant en de maaltijdvoorzieningen. Tot op heden moeten we 
concluderen dat de problematiek rondom de restauratieve voorzieningen en de maaltijden, ondanks alle 
inspanningen, nog niet is opgelost. 
 

4. Toezicht 
Ook dit jaar heeft de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd weer aandacht gehad voor de ontwikkelingen 
en gebeurtenissen in Stichting Eykenburg. De zaken die speelden en de uitkomsten daarvan zijn allen 
opgelost en tijdig gemeld en besproken met de CR. De IGJ-rapportages zijn aan de CR ter beschikking 
gesteld. 
 
Met CZ Zorgkantoor wordt in voor- en najaar overleg gepleegd. Het zorgkantoor stelt het wederom zeer 
op prijs dat dit overleg plaatsvindt in gezamenlijkheid van de bestuurder, management en CR-
vertegenwoordiging. In dit overleg wordt ook dieper ingegaan over de inbreng en betrokkenheid van de 
CR bij door het zorgkantoor beschikbaar gestelde extra financiële ruimte. 

 
 



 

 

5. Informatie 
Stichting Eykenburg organiseert al enkele jaren de zogenaamde familieavonden. Deze zijn bedoeld om de 
mantelzorgers en overige verwanten van cliënten te informeren over de gang van zaken binnen de 
stichting. Ook dit jaar hebben die weer plaats gevonden. Een van de zaken die daar gepresenteerd zijn is 
de nieuwe werkkleding van betaalde en onbetaalde professionals van Stichting Eykenburg. 
Vanuit diverse hoeken, waaronder de CR, was de vraag gerezen om de personen, belast met zorg en 
begeleiding, middels ‘dienstkleding’ herkenbaar te maken. De CR is in dit proces een uitdrukkelijk 
aanwezige partij geweest.  
De onafhankelijk voorzitter heeft als opvolger van mevrouw Mattijssen haar plaats in de 
redactiecommissie van het InfoKruispunt ingenomen, om ook langs deze weg de CR onder de aandacht 
te kunnen brengen. 
 
Door Stichting Eykenburg zijn in 2018 tevredenheidsonderzoeken gehouden op het gebied van 
medewerkers en cliënten. De CR is hierbij van meet af aan betrokken geweest qua inhoud en 
doelstelling. Ook zijn we geïnformeerd over de uitkomsten, welke betere scores vertoonden dan in 
eerdere jaren. De CR verheugt zich in deze positieve ontwikkeling. 
 
De maaltijdvoorziening op de afdelingen is nog steeds niet op het gewenste niveau. Dit ondanks veel 
overleg en aandacht. De menucommissie van de CR steekt hierin veel tijd. Aan een nieuw plan van 
aanpak werd in dit verslagjaar gewerkt in de verwachting dat dit in 2019 zijn vruchten kan gaan 
afwerpen. 

 
6. Strategisch Kwaliteitsplan 2019  

De bestuurder heeft het Strategisch Kwaliteiteitsplan 2019 aan de CR gepresenteerd en uitgebreid 
toegelicht. Deze presentatie ging vergezeld van een adviesaanvraag over een wijziging van de 
organisatiestructuur. 
Na toelichting door de bestuurder en overleg binnen de CR zijn de gerezen vragen beantwoord en zijn er 
toezeggingen ontvangen van de bestuurder, onder meer op het gebied van fasering, tijdsplanning en 
informatie- en evaluatiemomenten. Vervolgens is door de CR een positief advies uitgebracht. 

 
7. Tot slot 

De CR bedankt alle medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van de Stichting Eykenburg voor hun 
inzet en betrokkenheid. Wij hopen in gezamenlijkheid de inspanningen voor alle cliënten van de stichting 
in 2019 voort te zetten. 

 
Den Haag, maart 2019 
 
R. Offers 
Onafhankelijk voorzitter clientenraad Stichting Eykenburg 
 


