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1. Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar heeft de cliëntenraad gelukkig weer kunnen doen waar ze 

voor zijn, opkomen voor alle mensen die geholpen worden door mensen die 

werken bij Estinea. Echt vergaderen, echt bij elkaar komen om te overleggen, 

even geen last van corona….! 

Veel onderwerpen zijn aan de orde geweest, ons verslag is er duidelijk over. 

Heb je nog vragen, laat het ons horen. 

We hebben verkiezingen gehouden om genoeg mensen in de raad te houden. 

Gelukkig hebben zich veel mensen gemeld die wel mee wilden praten. De 

mensen die de meeste stemmen kregen doen al een aantal vergaderingen 

mee. Fijn! 

We hebben 5 nieuwe leden in de raad, ze hebben intussen hun plekje 

gevonden en dragen allemaal hun “kostbare steentje” bij, dat doen ze prima. 

Dus lees dit verslag goed door. Als je over een van de onderwerpen een vraag 

of opmerking hebt, laat het ons weten. Ook als we iets vergeten zijn mag je 

dat tegen ons zeggen. We doen dit werk tenslotte voor jullie! 

Veel leesplezier!                                                                                                                                                 

Mocht je ons nodig hebben: cliëntenraad@estinea.nl 

 

Blijf gezond, hartelijke groet, Henk Rijks, voorzitter CR Estinea. 
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2. Algemene informatie 

 

2.1 Medezeggenschap 

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Estinea. Via de 

cliëntenraad kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordigers hun stem laten 

horen. 

De leden van de cliëntenraad worden rechtstreeks gekozen; de cliëntleden door cliënten, 

de cliëntvertegenwoordigers door cliëntvertegenwoordigers. Mocht er zich geen 

kandidaat aanmelden, dan kan de raad zelf iemand als lid voordragen. De onafhankelijk 

voorzitter wordt voorgedragen door de cliëntenraad en benoemd door de bestuurder. 

De cliëntenraad vergadert volgens een jaaragenda en brengt gevraagd en ongevraagd 

advies uit over diverse onderwerpen op het gebied van wonen, werken, voeding, 

veiligheid en de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt er geadviseerd over de begroting, 

jaarrekening, jaarplan en (her)benoemingen van onder andere leden van de raad van 

toezicht. 

 

 

Op de foto van links naar rechts: 
Achterste rij: Ab Kreunen, Martijn Stronks, Wim Mijnen, Wouter de Ruiter, Kevin Mol. Tom Overkamp, Els 
ten Have, Anny Schreurs en Susan Pinkster 

Middelste rij: Tom Halleriet, Evert Hiddink, Henk Rijks en Kim Croes 
Vooraan: Kristel Bloembergen 
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Niet op de foto: Dienie Doornink en Ger Janssen 

 

 

2.2 Samenstelling cliëntenraad 

De cliëntenraad telt maximaal 13 leden (zeven cliënten en zes 

cliëntvertegenwoordigers) en  een onafhankelijk voorzitter. 

In het verslagjaar zijn er met de verkiezingen in mei 2 cliënten en 1 

vertegenwoordiger uitgetreden. Namelijk Henk Mulder, Francis van de Stelt en Cyril 

Strijdonk. Deze plekken zijn opgevuld door de cliënten: Kim Croes, Henk Lievers en 

Henk Aalbers.  

Evert Hiddink en Ger Janssen zijn de nieuw gekozen cliëntvertegenwoordigers.  

Henk Lievers heeft echter al moeten besluiten om zijn plek vrij te geven. In januari zal Tom  

Overkamp hem opvolgen. 

Ook hebben we tijdelijk extra versterking in de vorm van cliëntvertegenwoordiger Cyril  

Strijdonk. 

Op 31 december 2022 had de cliëntenraad van Estinea de volgende samenstelling: 

 

Cliënten 

● Kevin Mol 

● Martijn Stronks 

● Dienie Doornink 

● Wouter de Ruiter 

● Kim Croes 

● Henk Aalbers 

● (Tom Overkamp) 

Cliëntvertegenwoordigers 

● Els ten Have 

● Anny Schreurs 

● Ab Kreunen 

● Wim Mijnen 

● Evert Hiddink 

● Ger Janssen 

● (Cyril Strijdonk) 
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Onafhankelijk voorzitter 

● Henk Rijks 

 

Dagelijks bestuur 

In 2022 bestond het dagelijks bestuur uit: 

• Henk Rijks, voorzitter 

• Ab Kreunen, vicevoorzitter (tot mei 2022 Cyril Strijdonk) 

• Els ten Have, secretaris 

 

2.3 Coach cliëntenraad 

De cliëntleden krijgen ondersteuning van een onafhankelijke coach van het LSR (landelijk 

steunpunt medezeggenschap): Susan Pinkster. 

Susan bereidt de vergaderingen samen met de cliënten voor. 

Tijdens de vergaderingen wordt er gesproken in heldere, begrijpelijke taal. De 

vergaderstukken zijn vaak voorzien van samenvattingen zodat de 

onderwerpen voor alle leden te begrijpen zijn. 

 

2.4. Secretariaat 

De cliëntenraad wordt beleidsmatig,       secretarieel en organisatorisch 

ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

Formeel is dit Petra Wekenborg, maar zij kon het hele jaar niet 

aanwezig zijn.  

Zij werd vervangen door Kristel Bloembergen, ambtelijk secretaris. 
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3. Vergaderingen 

 

 

3.1 Algemeen 

De vaste vergaderdag van de cliëntenraad is de maandagavond. De vergaderingen 

vinden volgens een jaarplanning plaats. Om en om is er een vergadering van de 

cliëntenraad zelf en een overlegvergadering met de bestuurder. Tijdens die 

vergaderingen passeren allerlei onderwerpen de revue. Sommige onderwerpen zijn 

adviesplichtig, andere staan ter instemming of ter informatie op de agenda. 

 

3.2 Vergaderingen cliëntenraad 

De cliëntenraad zelf vergaderde in 2022 zeven keer. Tevens zou eenmaal 

een   benen op tafel-overleg gehouden worden, maar vanwege corona 

heeft dit niet plaatsgevonden.  

In juni is er wel een afscheidsetentje geweest voor de vertrokken leden.  

 

3.3 Overlegvergaderingen met de bestuurder 

De cliëntenraad, de bestuurder en de beleidsadviseur Zorg bespreken met elkaar  

organisatiebrede onderwerpen die cliënten aangaan in de overlegvergadering (OV).  

Het gaat dan om onderwerpen op het gebied van wonen, werken, voeding, veiligheid en de  

kwaliteit van zorg. De Cliëntenraad komt daarbij op voor de belangen van alle cliënten van  

Estinea.   

In 2022 heeft de cliëntenraad zeven keer vergaderd met de bestuurder en  

de beleidsadviseur Zorg. 

 

3.4 Onderwerpen (overleg) vergaderingen 

Tijdens de (overleg)vergaderingen werd inhoudelijk gesproken over de advies- en 

instemmingsaanvragen en overige onderwerpen.  

   

Corona 

Voortdurend is de cliëntenraad door de bestuurder geïnformeerd over de stand van zaken met  

betrekking tot corona.  

 

Begroting 2023 

De commissie Financiën heeft het begrotingsgedeelte met de manager Bedrijfsvoering & 

Financiën besproken. Vervolgens is de begroting 2023 samen met de bevindingen van 
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de commissie Financiën tijdens de overlegvergadering van 12 december   2022 

besproken. 

Op basis hiervan heeft de cliëntenraad positief over de begroting  geadviseerd. 

 

Eibergen nieuwbouw 

Eind 2020 zijn een aantal nieuwbouwplannen besproken in de cliëntenraad. Daarbij was ook het 

plan voor een nieuwbouw locatie op het Welkoopterrein in Eibergen. Op dit plan zijn in het 

verslagjaar een aantal bouwkundige aanpassingen gevraagd. Deze vroegen om een extra 

investering. Deze wijzigingen en de daarmee gepaard gaande investeringen werden ter advies 

aan de cliëntenraad voorgelegd, via een versnelde route. De cliëntenraad heeft uiteindelijk 

positief geadviseerd. 

 

Fietsvergoeding cliënten 

Het zorgkantoor heeft aangegeven dat er geld beschikbaar is voor een fietsvergoeding voor 

cliënten. De wens van Estinea was om een zo administratief eenvoudig mogelijke manier te 

kiezen voor uitkering van deze fietsvergoeding. De cliëntenraad kon zich daarin vinden, maar 

niet in het eerste voorgestelde bedrag. Uiteindelijk werd de cliëntenraad wel positief over het 

nieuwe bedrag van € 150,00 in het voorstel voor de fietsvergoeding voor cliënten. 

Dit bedrag omvat dan een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, afschrijving, reparatie 

en promotie.  

De cliëntenraad vindt het belangrijk om meer fietsen en minder taxigebruik te stimuleren, 

vandaar ook het verzoek om in het bedrag een deel voor promotie op te nemen.  

Het zorgkantoor moet nog wel beslissen of dit bedrag ook wat hen betreft passend is.  

 

Huisvestingsplannen 

De cliëntenraad heeft officieel adviesrecht hierover. In het verleden is met de bestuurder 

afgesproken dat hiervoor geen aparte adviesaanvragen gemaakt worden. De 

afspraak is dat de gesprekken met de betrokkenen goed doorlopen worden en dat de 

cliëntenraad wel geïnformeerd wordt over waar Estinea mee bezig is. 

De cliëntenraad ontvangt de huisvestingsplannen dus ter informatie, zo ook in het 

verslagjaar.  

Er is echter een uitzondering: als het gaat om belangrijke investeringen, dat wil zeggen 

dat het bedrag groter is dan €100.000,=, dan wordt het wel officieel voorgelegd aan de 

cliëntenraad.  

 

Inspectie 

Er was een onverwacht inspectiebezoek op Slaadreef 43. Het inspectierapport hebben 

we kort besproken. Daaruit blijkt eigenlijk dat Estinea het heel goed voor elkaar heeft. 
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Jaarrekening 2021 

Op basis van het gesprek dat de commissie Financiën heeft gehad met de manager 

Bedrijfsvoering & Financiën, over de jaarrekening 2021 heeft de cliëntenraad besloten 

een positief advies te geven. 

Estinea is een stabiele en financieel gezonde organisatie.  

 

Kwaliteitsrapport 

De Kwaliteitskrant ziet er goed uit! 

Door de kwaliteitskrant kun je mensen leren kennen zonder dat je ze in het echt tegenkomt. 

Niet alleen door woorden, maar ook door duidelijke foto’s en plaatjes te weten komen hoe het 

bij Estinea gaat. Wie werken er, wie ontvangen begeleiding, hoe ziet hun leven eruit? 

Op deze manier meekijken en meedenken met hen die binnen Estinea wonen, vanuit Estinea 

hulp krijgen of zelf die zorg verlenen. Goed om te zien hoe ze werken, wat ze doen……..en welke 

nieuwe dingen bedacht worden om dat nog te verbeteren.  

Fijn om te lezen dat er vragen gesteld worden waar mensen mee aan de slag gaan. Problemen 

worden zo opgelost. Het leven van alle bewoners cliënten wordt zo beter, gezelliger en 

betekenisvoller! 

Meebouwen aan een mooier en beter Estinea. Een krant vol mensen die zich daar goed bij 

voelen. En die ons laten zien dat er door praten, luisteren en veranderen nog steeds groei in zit. 

Dat maakt deze kwaliteitskrant ons duidelijk. We zijn er blij mee! 

 

Vacatures Raad van Toezicht 

In verband met de mogelijke herbenoeming van Chantal de Vries als lid voor de Raad van 

Toezicht, heeft de cliëntenraad tijdens de eigen vergadering van 21 november een gesprek met 

haar gevoerd. 

De cliëntenraad vond het een prettig gesprek en is van mening dat Chantal een mooie groei 

heeft doorgemaakt. Volgens de cliëntenraad kan zij prima verder met o.a. de speerpunten die zij 

benoemde.  

De cliëntenraad had geen bezwaren tegen de herbenoeming van Chantal de Vries tot lid van de 

Raad van Toezicht.  

 

In verband met de vacature(s) voor tenminste 1 lid van de Raad van Toezicht zijn een profiel en 

procedure ter advisering aan de cliëntenraad voorgelegd.  

Deze zijn besproken in de eigen vergadering van 21 november.  

Ten aanzien van het algemene profiel en de procedure had de cliëntenraad geen bezwaren, 

aanvullingen en/of wijzigingen. 

 

Toekomstambities (Koers) 

Estinea heeft de vraag gesteld aan de cliëntenraad of deze het eens kon zijn met de 

Toekomstambities. Cliënten-coach Susan heeft van de Toekomstambities een makkelijker te 

begrijpen praatstuk gemaakt.  
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Estinea heeft eerst gekeken welke kansen en bedreigen we zien. Waar zijn we sterk in en wat 

zijn onze zwaktes? Op basis daarvan zijn de ambities gekozen. Welke kansen kan Estinea 

pakken? Waar kan Estinea beter in worden? Wat wil Estinea bereiken met en voor mensen?  

De cliëntenraad is positief over de notitie Toekomstambities Estinea. De cliëntenraad zou op 

onderdelen willen participeren. Voor kritisch meedenken, meepraten en bijsturen houden we ons 

van harte aanbevolen. Daarom willen we dit onderwerp elk half jaar op onze agenda en het in 

onze gezamenlijke vergadering met de bestuurder bespreken. 

 

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris 

Estinea heeft één klachtenfunctionaris voor zowel klachten van medewerkers als cliënten. Zij 

bemiddelt bij klachten om zo tot een goede oplossing te komen voor beide partijen. 

 

Estinea heeft aparte vertrouwenspersonen voor cliënten en voor medewerkers. De vertrouwens- 

persoon helpt cliënten of medewerkers verder als ze er zelf niet uitkomen. Dit is altijd 

vertrouwelijk. 

Voor cliënten die te maken hebben onvrijwillige zorg heeft Estinea aparte vertrouwenspersonen 

WZD (Wet zorg en dwang). Deze zijn niet in dienst van Estinea en werken ook niet in opdracht 

van Estinea. 

De klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen maken elk jaar een verslag van hun werk. 

Dit doen zij anoniem.  

Deze verslagen zijn besproken en de cliëntenraad heeft 1 aparte vertrouwenspersoon WZD te 

gast gehad in een eigen vergadering.  

 

WAGU 

Om de WAGU (Werk en activiteiten Gendringen-Ulft) te verbouwen was een investering nodig.  

De cliëntenraad vond het een goed plan om deze investeringen te doen om: 

- De locatie te moderniseren (opknappen). 

- De locatie anders in te richten, door bijvoorbeeld meer verschillende ruimtes met meer 

mogelijkheden voor de cliënten te maken. 

- De locatie uit te breiden met meer werkruimte en meer opslagruimte. 

 

WZD  

Op 5 september ontving de cliëntenraad een adviesaanvraag om bij de Wet Zorg en Dwang af te 

wijken van de wet door de laatste stap uit het stappenplan (een onafhankelijke deskundige 

raadplegen) niet meer standaard te doen. Dit raadplegen van een externe arts doet Estinea dan 

niet meer altijd, maar alleen dan als het echt meerwaarde heeft.  

De adviesvraag was of de cliëntenraad zich hierin kon vinden.  

In de overlegvergadering van 19 september gaf de cliëntenraad aan het lastig te vinden hierover 

te adviseren omdat afgeweken wordt van de wet.  

Daarop is besloten om in de overlegvergadering van 24 oktober een gedragsdeskundige, die ook 
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deel uitmaakt van de commissie onvrijwillige zorg, uit te nodigen.  

Deze gedragsdeskundige heeft toegelicht hoe het proces nu al verloopt en dat er veel overleg is 

met gedragsdeskundigen, voorschrijvend huisarts, arts GHZ en de wettelijke 

cliëntvertegenwoordigers.  

Dat alles bovenal gericht is op het welzijn van de client en dat het in samenspraak met de client 

of de cliëntvertegenwoordiger gaat en zorgvuldig wordt afgewogen, is voor de cliëntenraad van 

groot belang. 

Na afloop van de toelichting volgde er een stemronde.  

Er waren 2 leden die zich onthielden van advies en 8 leden die adviseerden om de derde stap uit 

het stappenplan van de WZD, namelijk het raadplegen van een onafhankelijke deskundige bij 

bepaalde medicijnen, niet meer standaard uit te voeren.  

 

Zelfsturing 

Omdat Zelfsturing zo belangrijk is binnen Estinea en de cliëntenraad daar graag meer over wilde 

weten is een manager uitgenodigd om hierover meer te komen vertellen.  

 

 

3.5 Contact met raad van toezicht (RvT) 

Tweemaal per jaar schuift er een delegatie van de raad van toezicht aan bij een  

vergadering van de cliëntenraad. De leden van de RvT zijn in wisselende samenstelling  

op informele wijze aanwezig. Dit wordt van beide kanten als zeer prettig ervaren 

 

 

3.6 Overige werkzaamheden van de Clientenraad 

 

BOT-overleggen 

Tijdens Benen op tafel-overleggen wordt er gesproken over onderwerpen die speciaal hiervoor 

geagendeerd zijn.  

 

Promotiefilm cliëntenraad 

In samenwerking met een adviseur Cliëntinformatie, Susan Pinkster, Cyril Strijdonk en 

Petra Wekenborg heeft een tekenaar een promotiefilmpje over de cliëntenraad 

vormgegeven. Het filmpje laat zien wat een cliëntenraad doet/kan betekenen. Het 

filmpje zat in 2021 in de afrondende fase en is in 2022 op de website van Estinea 

gepubliceerd. 

 

Scholing/presentatie financiën bij Estinea 

De cliëntenraad had al langer de wens om door de manager Bedrijfsvoering en 
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financiën voorgelicht te worden over hoe het financiële proces er bij Estinea uitziet. De 

OR wilde daar graag bij aanhaken. En uiteindelijk is op 26 september een gezamenlijk 

avond geweest waarbij de presentatie door Sjoerd Rooks veel duidelijkheid gaf in deze 

best wel ingewikkelde materie.  

 

Verkiezingen 2022 

Er zijn wat cliënten en cliëntvertegenwoordigers uit de cliëntenraad gegaan, uit eigen 

keuze of omdat de maximale zittingstermijn afliep.  

De verkiezing dit jaar voor cliënten en clientcliëntvertegenwoordigers hebben wij met 

grote belangstelling gevolgd. 

Erg fijn vinden wij het, dat er veel mensen waren die zich kandidaat wilden stellen en 

ook zoveel mensen hun stem hebben uitgebracht. 

Dit toont de betrokkenheid van de mensen bij de cliëntenraad van Estinea aan. 

Het stemmen tellen was een spannende maar ook gezellige klus! 

Wij hopen dat er in de toekomst weer zoveel stemmen uitgebracht zullen worden. 

 

Klankbordgroep Versterken client medezeggenschap 

In het afgelopen jaar is de Clientenraad betrokken in het maken van nieuwe afspraken 

rond het thema medezeggenschap. De reden daarvoor lag in een verandering in de 

Wet  Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in 2018. Er is een beleidsstuk 

geschreven door de staf van Estinea, dat in een aantal stappen steeds voorgelegd 

werd aan een klankbordgroep uit de Cliëntenraad.  In die klankbordgroep zaten Dinie, 

Wouter, Kevin, Wim en Ab. Deze klankbordgroep is twee keer bij elkaar geweest en 

heeft antwoord gegeven op de vragen vanuit het management van Estinea en de 

nieuwe teksten bekeken . De reacties zijn steeds teruggekoppeld naar de vergadering 

van de Clientenraad. In het jaar 2023 zal het document dat de versterking van de 

cliëntmedezeggenschap regelt, definitief worden. 
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4. Commissie cliëntenraad 

 

Sommige stukken of onderwerpen zijn zo uitgebreid, technisch en/of ingewikkeld dat de 

behandeling ervan tijdens de vergadering te veel tijd zou vragen. Daarom heeft de 

cliëntenraad de commissie Financiën die deze  stukken of onderwerpen in opdracht van 

de cliëntenraad doorspitten. De opmerkingen en/of vragen vanuit de commissie worden 

vervolgens in de cliëntenraad besproken. 

In de commissie zitten cliënt(en) en vertegenwoordiger(s) vanuit de cliëntenraad, 

aangevuld met een vrijwilliger met expertise op het gebied van  financiën. 

 

4.1 Commissie Financiën 

De financiële commissie van de cliëntenraad overlegt drie keer per jaar met de manager 

Bedrijfsvoering en Financiën. In deze 3 overleggen wordt naast de gesprekken over 

jaarplan-begroting en de jaarverslaggeving inzicht gegeven in de exploitatie van  teams 

en de bijstelling van de dynamische begroting. 

 

Op 31 december 2022 had de commissie Financiën de volgende samenstelling: 

● Martijn Stronks 

● Els ten Have 

● Wim Mijnen 

● André Vis (extern) 
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5. Tot slot 

 

 

Tenslotte: heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag of 

anderszins, mail dan   naar de ambtelijk secretaris: clientenraad@estinea.nl 

 

Met hartelijke groet, namens de cliëntenraad, Henk Rijks 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de cliëntenraad d.d. 6 maart 2023 en 

ondertekend  door: 

 

 

 

 

H. Rijks E. ten Have 

Voorzitter Secretaris  

 

 

mailto:clientenraad@estinea.nl

