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Voorwoord van de voorzitter 
 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Zintri Zorggroep over 2018. Dit is het eerste 

jaarverslag van de clëntenraad. In 2017 zijn we voornamelijk bezig geweest met het opzetten van de 

cliëntenraad en hoe we deze wilden gaan inzetten.  

 

Als cliëntenraad hebben wij de taak om de algemene belangen van de clënten te behartigen. Waar 

nodig adviseren we de directie over allerlei onderwerpen zoals dingen die te maken hebben met het 

zorgaanbod en bepaalde (beleids-)zaken. 

 

In het jaarverslag dat voor u ligt zijn een aantal activiteiten en onderwerpen beschreven waarmee 
de cliëntenraad zich in 2018 heeft bezig gehouden. Wij zijn blij dat onze adviezen positief-kritisch zijn 

ontvangen en besproken. Hiermee is direct of indirect een bijdrage aan de kwaliteit van het 
zorgaanbod geleverd. 
 

De cliëntenraad bestaat nu uit de volgende leden: 

 Tamara Verheijen (Voorzitter) 

 Evelien Bosma (Vicevoorzitter) 

 Marjolein Meeuwissen (Secretaris) 

 

Sascha Nanick biedt de cliëntenraad vanuit Zintri secretariële ondersteuning.  
 

De cliëntenraad is opzoek naar nieuwe leden om alle doelgroepen van Zintri zo goed mogelijk te 

vertegenwoordigen in de cliëntenraad. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die bij beschermd wonen 

woont en een ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige cliënt. Uiteraard mogen 

ook cliënten die gebruik maken van ambulante begeleiding zich aanmelden als lid voor de 

cliëntenraad. 

 

Veel leesplezier! 

 

Namens de cliëntenraad  

Tamara Verheijen  

Voorzitter 
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Rol Cliëntenraad  
 
Cliënten kunnen het beste opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen 

binnen de zorg- en dienstverlening van Zintri. De cliëntenraad praat, namens de cliënt, mee over 
beleidszaken en geeft advies. Ook houdt de cliëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening in de 
gaten. Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet de cliëntenraad dus goed op de hoogte zijn 

van wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren.  
 
Om goed te functioneren en om de 

gemeenschappelijke belangen van de cliënten te 
behartigen, heeft een cliëntenraad een aantal 

rechten en Zintri een aantal plichten tegenover 
de cliëntenraad. Deze rechten en plichten zijn 
opgenomen in de Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Zo moet Zintri 
de cliëntenraad instellen en middelen geven 

zodat de cliëntenraad zijn werk kan doen.  
 
De basisrechten van de cliëntenraad zijn:  

 Recht op informatie 
Zintri moet de cliëntenraad alle informatie geven die nodig is om tot een goede uitvoering 
van de taken te komen.  

 Recht op overleg 
De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over o.a. het beleid van Zintri.  

 Recht om te adviseren 
De cliëntenraad mag de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle onderwerpen 
die voor cliënten van belang zijn. 

Over bepaalde, in de wet vastgestelde, onderwerpen moet Zintri de cliëntenraad altijd 
raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden. Dit is het verzwaard adviesrecht. De 
wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe deze moeten worden toegepast.  

 Adviesrecht bestuursleden 
De cliëntenraad heeft een adviserende rol op de samenstelling van de Raad van 

Commissarissen. 

 Recht van enquête 
Als de cliëntenraad vindt dat er sprake is van wanbeleid, dan kan hij in eerste instantie bij de 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) en vervolgens eventueel bij de 
Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit nader te onderzoeken.  

 

 

Huishoudelijk reglement 
In het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad wordt ingegaan op de wijze waarop de 

cliëntenraad de eigen huishoudelijke zaken het beste kan regelen. Zo worden de functie van 

voorzitter, vicevoorzitter en secretaris besproken, de wijze waarop de cliëntenraad contact 

onderhoudt met zijn achterban en hoe de cliëntenraad verantwoording aflegt over zijn 

werkzaamheden.  
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Instellingsbesluit en Samenwerkingsovereenkomst 
Hierin staan alle besluiten vast, zoals het aantal leden van de cliëntenraad, hoe de cliëntenraad is 

samengesteld, hoe de leden worden geselecteerd, wanneer het lidmaatschap eindigt en welke 

voorzieningen de cliëntenraad tot zijn beschikking krijgt. Tevens staan de werkafspraken tussen de 

cliëntenraad en het bestuur hierin vast gelegd, zoals afspraken over de overlegvergadering, de 

bevoegdheden van de cliëntenraad en hoe om te gaan met geschillen.  

 
 

LOC 
De cliëntenraad is aangesloten bij het LOC. Dit is een organisatie die de belangen van cliënten en 

cliëntenraden behartigd op landelijk niveau.  Meer informatie over het LOC kunt u vinden op 

www.loc.nl. 
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Korte terugblik 2018 
 
In 2018 heeft de cliëntenraad zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 

 Vertrouwenspersoon cliënten  

 Suïcideprotocol 

 Crisisprotocol 

 Organiseren inloopavond 

 Beschermd Wonen 

 Privacy 

 Ziekteverzuim personeel 

 
Per onderwerp volgt nu een korte omschrijving en uitleg over wat de 

cliëntenraad in de afgelopen periode heeft gerealiseerd. 

 

Vertrouwenspersoon cliënten 

Cliënten, ouders of verzorgers kunnen met vragen en klachten onder andere terecht bij de 

vertrouwenspersoon van Zintri.  Op de website van Zintri staat de procedure hoe en wanneer u 

contact kunt opnemen met de vertrouwens persoon. De procedure is herschreven zodat deze 

duidelijker is  voor de cliënt, ouder of verzorger. 

Suïcideprotocol 

In het protocol staat omschreven welke signalen kunnen wijzen op suïcidaliteit. Daarnaast staat er 

beschreven hoe de begeleider hier het beste op kan reageren en hoe de begeleider ermee om moet 

gaan wanneer wordt vermoedt dat een cliënt suïcidaal is. Dit protocol is beoordeeld en goed 

bevonden door de cliëntenraad.  

 

Crisisprotocol 

Met crisis wordt bedoeld een directe, acute crisissituatie op het moment dat de begeleider aanwezig 

is en/of betrokken wordt bij de situatie. Hierbij is er bij de cliënt sprake van een acuut gevaar voor 

zichzelf en/of anderen. In het crisisprotocol staat omschreven wat een medewerker/begeleider van 

Zintri moet doen in het geval van een crisissituatie. Het crisisprotocol is goedgekeurd door de 

cliëntenraad. 

Organiseren inloopavond 

Om de directie goed te kunnen adviseren is het belangrijk om te weten wat er bij de cliënten speelt. 
Het onderhouden van contact met de achterban (cliënten) is dan ook essentieel. Daarom houden wij 

als cliëntenraad inloopavonden. Alle cliënten worden uitgenodigd voor deze inloopavonden.  
 

Beschermd Wonen 

De cliëntenraad heeft gesproken met de directie en de vertrouwenspersoon over wanneer een client 

in aanmerking komt voor beschermd wonen, zowel in Breda als in Tilburg. Tevens zijn de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Zintri en WonenBreburg en de Zorgovereenkomst die bij 

beschermd wonen hoort besproken. 
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Belangrijke punten die besproken zijn: 

 Als een cliënt bij beschermd wonen komt wonen raakt de cliënt niet meer de inschrijfduur bij 

Klik voor Wonen kwijt. 

 Als de indicatie voor beschermd wonen van een cliënt niet wordt verlengt, dan moet de 

cliënt verhuizen naar een andere woning. Per jaar krijgt Zintri vanuit WonenBreburg twee 

urgentiewoningen toegewezen. 

 Als een cliënt een hoog inkomen heeft, dan kan het zo zijn dat hij/zij vanwege de wet 

Passend Toewijzen niet in aanmerking komt voor beschermd wonen. Er is echter een 

uitzondering die WonenBreburg zou kunnen toepassen. Passend Toewijzen houdt in dat 95% 

van de huishoudens met recht op huurtoeslag gehuisvest worden in een betaalbare woning. 

De resterende 5% is bestemd voor woningzoekende in een uitzonderlijke situatie zoals 

mindervaliden. 

 

Privacy 

Met het oog op de nieuwe AVG wet, welke op 25 mei 2018 is ingegaan, is het privacy beleid 

beoordeeld en waar nodig aangepast. Het gaat hier onder andere om de 

verwerkersovereenkomst(en), PIA, protocollen bij een eventueel datalek, het privacy statement en 

hoe dit naar de cliënten wordt gecommuniceerd. 

 

Ziekteverzuim personeel 

Dit onderwerp is nog niet helemaal afgerond en we gaan hier in 2019 mee verder. We zijn aan het 

onderzoeken hoe hoog het ziekteverzuim bij Zintri is en welke invloed dit op de cliënten heeft. 

Daarnaast onderzoeken we hoe dit bij gelijkwaardige bedrijven is en of er passende oplossingen zijn 

bij ziekte van personeel.  

 

 

Vooruitblik 2019 
Voor 2019 hebben we een planning gemaakt met onderstaande onderwerpen. Uiteraard kunnen hier 

nog onderwerpen aan toegevoegd worden aangezien Zintri altijd in beweging is. Het is dus goed 

mogelijk dat er onderwerpen zijn die nu nog niet aan de orde zijn maar zich in de loop van het jaar 

wel aanbieden. De cliëntenraad zal hier altijd flexibel op reageren en onderwerpen die prioriteit 

hebben altijd als eerste in behandeling nemen. 

Voor 2019 staan de volgende onderwerpen op de planning: 

 Vervolg ziekteverzuim personeel 

 Consignatiedienst (bereikbaarheidsdienst beschermd wonen) 

 Digitalisatie cliëntdossiers 

 Telefonische bereikbaarheid Zintri 

 Cliënttevredenheidsonderzoek 

 Twee keer per jaar een inloopavond organiseren  

 Twee keer per jaar een nieuwsbrief versturen 

 PR cliëntenraad 

 
Wilt u mee praten over één of meerdere onderwerpen  
of heeft u suggesties voor onderwerpen die niet mogen ontbreken op de planning?  

Neem dan contact op met de cliëntenraad. 
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Contact met de cliëntenraad 
 

De leden van de cliëntenraad doen hun best om de belangen van de cliënten zoveel mogelijk te 

behartigen, alleen kunnen wij niet alles signaleren. Daarom hebben we de hulp van onze 

medecliënten nodig. Heeft u als cliënt een idee over hoe iets beter kan bij Zintri of loopt u ergens 

tegenaan? Geef dit dan door aan de cliëntenraad zodat wij kunnen onderzoeken of meerdere 

cliënten hetzelfde probleem ervaren. Eventueel kunnen wij u adviseren over welke stappen u verder 

kan zetten. 

 

De cliëntenraad heeft 12 vergaderingen per jaar, waarvan er 5 met de directie zijn en 1 met de Raad 

van Commissarissen. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar, tenzij anders besloten. 

Wilt u een keer aanwezig zijn bij een vergadering? Neem dan contact met ons op.  

 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties voor de cliëntenraad of heeft u interesse om deel te 

nemen aan de cliëntenraad, dan kunt u ook contact met ons opnemen. 

 

U kunt de cliëntenraad op de volgende manieren bereiken: 

 

Schriftelijk: 

ZINTRI Zorggroep Nederland BV 

T.a.v. Cliëntenraad Zintri 

Hoofdstraat 53 

5121 JA  RIJEN 

 

Per e-mal: 

cliëntenraad@zintrizorggroep.nl 

 

Telefonisch: 

06-30619597 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur t/m 16.00 uur, met uitzondering van vakanties. 

 

WhatsApp: 

06-30619597 


