
 

 

 

 
 

 

 

Jaarverslag 2018 Cliëntenraad Fokus 
 

 

Voorwoord  
Het jaar 2018 stond in het teken van onderzoek naar de behoeften van cliënten en de 
koers voor de komende jaren. Onderzoek is onder alle cliënten via een enquête 
uitgevoerd door BeBright. De thema’s uit dit onderzoek worden in plannen verder 
uitgewerkt. Dit proces is nog in volle gang. Eén van de thema’s is kwaliteit en 
dienstverlening aan cliënten.  
 
De cliëntenraad was betrokken bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader ADL-
assistentie en heeft geadviseerd over het sleutelbeleid. Het is altijd goed om wat je mag 
verwachten van elkaar opnieuw tegen het licht te houden, zodat je elkaar kunt 
aanspreken wanneer het niet gaat zoals je verwacht. 
 
Verder stond het jaar intern in het teken van de 
verkiezingen, het nieuwe instellingsbesluit en het 
opstarten van de nieuwe samengestelde cliëntenraad. 
Waar we enorm van zijn geschrokken is het 
plotselinge overlijden van Albert Hommes. Hij was lid 
van het eerst uur en mede door hem is de 
medezeggenschap tot stand gekomen. We zullen zijn 
rustige en kalme manier van bespreekbaar maken 
van de eigen regie van de cliënt missen. 
 
Edwin Nagelsmith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Missie en visie van de cliëntenraad 
De cliëntenraad van Fokus vertegenwoordigt de belangen van de cliënten van Fokus, met 
als uitgangspunt dat de cliënt op basis van eigen regie zijn leven kan vormgeven zoals 
hij dat wil. Onder eigen regie verstaat de cliëntenraad het vermogen van cliënten om 
zelfstandig te bepalen hoe hun leven eruit moet zien, op verschillende levensgebieden,  
zoals wonen, werken, sociale contacten en dergelijke.  
 
De Cliëntenraad  Fokus oefent invloed uit op de ontwikkelingen van het beleid van Fokus 
en levert met hart en verstand een constructieve bijdrage aan de eigen regie en 
autonomie van de cliënt. Dit doet hij op grond van de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz) en het CRF-reglement. 

 

Advies en invloed 
De cliëntenraad heeft in het afgelopen jaar over veel onderwerpen, die de cliënten van 
Fokus aangaan, gesproken en advies gegeven. Hierbij heeft de cliëntenraad altijd vanuit 
het oogpunt van de eigen regie van de cliënt gedacht en gehandeld. 

 

 

 
 
 

Invloed 
Vaste onderwerpen die in de besprekingen met de raad van bestuur aan bod komen zijn 
de ontwikkelingen in overheidsbeleid die Fokus direct aangaan en de contacten met de 
Inspectiedienst voor de Gezondheidszorg (IGJ). De cliëntenraad volgt deze 
ontwikkelingen op de voet en heeft zelf ook regelmatig gesprekken met het ministerie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevoerd. 
In 2018 was de financiering en dienstverlening van Fokus en de overgangsregeling voor 
WLZ-indicideerbaren onderwerp van gesprek. De overgangsregeling WLZ loopt eind 2019 
ten einde en heeft dus doorlopend de aandacht van de CRF. 

 
Afgelopen jaar heeft de cliëntenraad in zijn jaarlijks gesprek (19 december 2018) met de 
raad van toezicht van Fokus (RvT) gesproken over de voorgenomen aanpassing van de 
organisatiestructuur. Er is ook afscheid genomen van de voorzitter van de RvT de heer 
Bal. De heer M. Leers werd benoemd als nieuwe voorzitter van de RvT. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Verder zijn in 2018 de volgende onderwerpen in 

de vergadering met de raad van bestuur 

besproken: 

 

• Jaarverslag 2017 klachtenbemiddeling bij de 
Stichting Fokus Exploitatie 
(Cliëntvertrouwenspersoon) 

• Jaarverslag stichting Fokus Exploitatie 2017 
• Jaarrekening stichting Fokus Exploitatie 2017 
• Kwaliteitskader ADL-Assistentie in ADL-clusters 
• Het meerjaren strategisch beleid 2018-2022 en 

het jaarplan Fokus 2018 
• Het behoeftenonderzoek door BeBright 
• Invoer kaart noodsituaties bij ademhalingsondersteuning 
• De procedure bij benoeming Manager ADL-assistentie (MAA) 
• Tijdelijk besluit van de raad van bestuur aansturing primair proces 
• Beleid Privécontacten tussen cliënt en ADL-assistent 
• Beoordeling- en ontwikkelgesprekscyclus ADL-assistenten  
• Informatie ICT samenhang en voortgang  
• De Kaderbrief 2019  
• De evaluatie van het herontwerp 
• Beleidsrichting hand-en spandiensten 
• Signalen van cliënten rondom klachtenafhandeling, hand-en-spandienstenbeleid en 

expertiseteam 
• Het voorgenomen besluit tot aanpassing van de organisatiestructuur. 

 

De cliëntenraad heeft in 2018 adviezen gegeven over: 
•  Wijziging hygiënebeleid 

•  Uitvoering beleid ademhalingsondersteuning 

•  Wijzigingen beleid EVA handelingen 

•  Algemene voorwaarden 

•  Moedersleutelbeleid en veiligheidsafspraken 

•   Het instellingsbesluit van de cliëntenraad 

•  Diverse adviezen met betrekking tot de benoeming van managers ADL-assistentie 
 
De cliëntenraad was daarnaast betrokken bij de sollicitatieprocedure voor de functie van 
programmadirecteur. 
 

Een aantal adviezen uitgelicht 
Advisering cliëntenraad over wijzigingen van het hygiënebeleid 

De adviesaanvraag werd al in 2017 voorgelegd aan de cliëntenraad en is diverse keren 
besproken met de bestuurder en de  Directeur ADL-assistentie (DAA). De cliëntenraad 
had een aantal inhoudelijke aanvullingen en wijzigingsvoorstellen. In de 
overlegvergadering van 1 november 2017 werd er een nieuwe versie van het 
hygiënebeleid voorgelegd aan de cliëntenraad, waarbij geconstateerd is dat de 
opmerkingen van de cliëntenraad hierin zijn opgenomen. Verder zijn vragen van de 
cliëntenraad beantwoord door de directeur ADL-assistentie. In vervolg van dit traject, 
bracht de cliëntenraad in 2018 het advies uit op basis van Wmcz artikel 3 lid 1 i om het 
beleid zoals in de versie van het hygiënebeleid van 1 november 2017 is beschreven, vast 
te stellen. 
 

Advisering cliëntenraad inzake de algemene voorwaarden 

In 2017 werd er een wijzigingsvoorstel met betrekking tot de algemene voorwaarden 
voorgelegd aan de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft hierover geadviseerd in januari 
2018. Toch bleef dit onderwerp een punt van discussie in de overlegvergadering, omdat 



 

 
 

er een samenhang was met het hand-en-spandienstenbeleid. Er werd besloten om de 
besluitvorming te koppelen aan het nieuw vast te stellen beleid voor hand-en 
spandiensten. Na uitvoerig overleg over deze onderwerpen is het beleid vastgesteld. 
 

Advisering cliëntenraad Moedersleutelbeleid en veiligheidsafspraken 

Op 28 augustus 2018 is het vernieuwde sleutelbeleid aangeboden voor advies. In de 
overlegvergadering van 19 september is het nieuwe sleutelbeleid besproken. De 
cliëntenraad is van mening dat cliënten, die veiligheidsafspraken hebben vastgelegd in de 
clientgegevensmap (CGM) waarbij de moedersleutel word gebruikt, de mogelijkheid 
moeten behouden dat ADL-assistenten in specifiek omschreven situatie de woning 
zelfstandig binnentreden. De cliëntenraad adviseerde dat hiervoor conform het nieuwe 
sleutelbeleid, de eigen huissleutel gebruikt kan worden. 
 
Advisering met betrekking tot de benoeming van managers ADL-assistentie 

Omdat de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft bij de aanstelling van de manager 
ADL- assistentie (MAA) op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz), voert een afvaardiging van de cliëntenraad gesprekken met kandidaten voor 
deze functie. 
 
In 2018 is er opnieuw een procedurevoorstel gedaan door de bestuurder voor het 
betrekken van de cliëntenraad bij de benoeming van de MAA. De cliëntenraad is van 
mening dat de MAA een sleutelpositie heeft in de projecten. Het is voor de cliëntenraad 
dan ook van belang om zijn 
medezeggenschapsrecht en de invloed van de 
cliënt op de locatie goed te verankeren met 
betrekking tot de benoeming van de MAA. De 
cliëntenraad adviseerde daarom dat er na een 
jaar, bij de overgang naar een vast contract op 
project-niveau de gelegenheid geboden dient 
te worden aan de cliënten om het functioneren 
van de manager ADL-assistentie te beoordelen. 
 
Na een goede dialoog in de overlegvergadering 
zijn beide partijen, bestuurder en cliëntenraad 
het eens geworden over de procedure. 
 

Supportbeurs 
Ook dit jaar was de CRF weer van de partij bij de Supportbeurs. Zoals voorgaande jaren 
waren de CRF-leden aanwezig bij de Fokus stand om informatie te geven over Fokus en 
over de cliëntenraad van Fokus. De stand werd zoals ieder jaar druk bezocht. 
 

Overige onderwerpen van gesprek in 2018 
In 2018 werd er een flink aantal zaken besproken met de bestuurder, die niet allemaal 
tot een adviestraject voor de cliëntenraad leidde. Onderwerpen zoals evaluatie 
herontwerp, en hand-en-spandiensten kwamen meerdere keren op de agenda van de 
overlegvergadering met de bestuurder. Het jaar leek verder in het teken te staan van het 
BeBright behoeftenonderzoek onder cliënten.  
 

Evaluatie van de functie van manager ADL-assistentie (MAA) 

Een afvaardiging van de CRF heeft evaluatiegesprekken gevoerd met de  
managers ADL-assistentie over deze ‘nieuwe functie’. De CRF wilde bespreken hoe een 
en ander loopt en hoe zij samenwerken in het belang van cliënten. Verschillende vragen 
kwamen hierbij aan de orde, waaronder: wat er goed gaat en wat nog voor verbetering 
vatbaar is, hoe de managers onderling samenwerken en afstemmen, zodat cliënten 
overal in het land kunnen profiteren van positieve ervaringen met werkmethoden, 



 

 
 

cliëntencontacten, eigen regie en het effect van de zelforganiserende teams op de 
cliënten. 
De conclusie was dat er weinig afstemming is tussen de managers, dat zij wel inzetten 
op cliëntencontact en op  het aansturen van de teams en dat men enorm overbelast is. 
Deze conclusies zijn gedeeld met de bestuurder en DAA. 
 

Evaluatie herontwerp 

De bestuurder van Fokus heeft de CRF en de ondernemingsraad van Fokus (OR) op de 
hoogte gebracht van de evaluatie van het herontwerp. Er volgden twee bijeenkomsten 
waarin de uitkomsten van deze evaluatie werden doorgesproken. En in november heeft 
de CRF samen met de OR een gesprek gevoerd met leden van de raad van toezicht van 
Fokus (RvT) en de bestuurder over de evaluatie van het herontwerp en de te verwachten 
aanpassingen in de structuur van Fokus die daaruit voort zouden vloeien. 
In deze besprekingen heeft de CRF steeds het cliënten belang benadrukt door signalen 
van cliënten (geanonimiseerd) als voorbeeld te geven. 
 

Beleidsrichting hand-en-spandiensten 

Het onderwerp hand-en-spandiensten is veel besproken in 2018. Het werkdocument dat 
tijdelijk was vastgesteld, moest worden omgezet in gedegen beleid waar cliënten en 
medewerkers mee uit de voeten zouden kunnen. Hand-en-spandiensten horen 
onlosmakelijk tot de dienstverlening van Fokus en zijn voor cliënten een onontbeerlijk 
onderdeel ervan. Daarom is het van belang om duidelijke kaders te formuleren. 
Eind 2018 heeft een werkgroep bestaande uit management, cliëntenraad en 
ondernemingsraad een document opgesteld, waarvan werd afgesproken dat het 
richtinggevend zou zijn voor het hand-en-spandienstenbeleid. Dat heeft geresulteerd in 
nieuw beleid waar de CRF mee akkoord kon gaan. 
 
 

Verkiezingen cliëntenraad 
In 2018 werden er voor het eerst digitale CRF-verkiezingen gehouden. Er werd hiervoor 
gebruik gemaakt van verkiezingsbureau Inkesta. De cliëntenraad hoopte hiermee te 
bereiken dat het stemmen makkelijker en toegankelijker is voor de cliënten. De CRF 
denkt in deze opzet geslaagd te zijn, omdat er een stijging was van het aantal 
uitgebrachte stemmen ten opzichten van vorige jaren. 
 
Er waren 15 kandidaten, dat betekende dat er verkiezingen gehouden werden, omdat er 
12 leden zitting kunnen nemen in de CRF. 388 cliënten hebben hun stem uitgebracht. 
Op 26 november was de uitslag bekend. In de vergadering van 5 december is de nieuwe 
CRF geïnstalleerd. 8 CRF-leden werden herkozen en we mochten 4 nieuwe CRF-leden 
verwelkomen. 
 

 

Scholing cliëntenraad 
Om zijn invloed optimaal te leren aanwenden 
heeft de cliëntenraad in 2018 scholing gevolgd. 
Om een duidelijke koers te bepalen is er in deze 
training vooral aandacht besteed aan het 
werken vanuit een gezamenlijke missie en visie 
en het evenredig verdelen van de taken in 
werkgroepen.  Daarnaast is er een middag 
scholing gevolgd over de nieuwe Wet 
medezeggenschap cliënten in zorginstellingen 
(Wmcz), die waarschijnlijk in 2020 in zal gaan. 
 
 
 



 

 
 

Werkwijze cliëntenraad Fokus 
De cliëntenraad van Fokus is het 
medezeggenschapsorgaan voor de cliënten van de 
stichting Fokus. De raad behartigt de belangen van 
de cliënten en adviseert de RvB over zaken die de 
cliënten direct of indirect raken. De cliëntenraad stelt 
zelf ook relevante onderwerpen aan de orde. 
 
De cliëntenraad van Fokus vergadert 6 keer per jaar 
met de raad van bestuur en heeft jaarlijks een 
gesprek met de raad van toezicht van Fokus. 
Mevrouw H. Cliteur is, in 2018 op voordracht van de 
cliëntenraad lid van de raad van toezicht van Fokus. 

 
De cliëntenraad wordt op verschillende manieren 
betrokken bij beleidsontwikkelingen binnen Fokus 
door participatie in commissies, stuur- of 
werkgroepen van Fokus. 

 
Contacten 
Op verschillende manieren onderhoudt de 
cliëntenraad contact met zijn achterban en maakt 
daarbij gebruik van de Club van 60, de CRF-
nieuwsbrief, de CRF-website, het forum, facebook en 
twitter. 
 
Communicatie 

De cliëntenraad vindt communicatie erg belangrijk 
en daarom is er een communicatieplan opgesteld 
met lange en korte termijn doelen. 
De belangrijkste doelen zijn: 

• Vergroten van het contact met de achterban  
(alle cliënten van Fokus) 

• Eenduidige communicatie vanuit de cliëntenraad 
• Communicatie afstemmen op de diverse  

doelgroepen binnen Fokus, zowel leesbaar  
als luisterbaar 

• Zichtbaarheid en toegankelijkheid van de  
cliëntenraad vergroten 

 
Vooral het vergroten van het contact met de achterban blijft een speerpunt. We willen 
graag weten wat er leeft onder cliënten, waar ze positief of negatief over zijn, waar 
behoefte is aan verbetering etc. Kortom we vinden het belangrijk om de cliënten te horen 
en te zien zodat we hen op de best mogelijke wijze kunnen vertegenwoordigen. 
 
De cliëntenraad past zijn website regelmatig aan en  
voor actuele ontwikkelingen worden vooral facebook en twitter ingezet. Op facebook is 
ook volop gelegenheid om te reageren op actuele ontwikkelingen en om vragen te stellen 
en te beantwoorden. 
 
 

 www.facebook.com/ClientenraadFokus  

www.twitter.com/Clientenraad_Fokus 

CRF leden in 2018 
 

Tot CRF verkiezingen november 
2018 
- Edwin Nagelsmith, voorzitter 
- Safaa Ayadi, secretaris 
- Alyda Griffioen, vicevoorzitter 
- Marieke van Gastel 
- Ingrid Lucas 
- Irene Kool (vanaf aug.) 
- Roelofje Mussche  
- Yolanda Veldkamp 
- Anneke Wilhelm(tot oktober) 
- Albert Hommes (tot mei) 
- Leon Seijsener 
- Dirk Rombouts (tot april) 

 
Na verkiezingen, november 2018 
- Marieke van Gastel, 

voorzitter 
- Edwin Nagelsmith, secretaris 
- Alyda Griffioen, vicevoorzitter 
- Safaa ayadi 
- Gijsbert van Gils 
- Ingrid Lucas 
- Irene Kool 
- Roelofje Mussche 
- Stefan Meeles  
- Edwin Nagelsmith 
- Yolanda Veldkamp 
- Leon Seijsener 

 

 

 


