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1. Inleiding 
 
In dit document wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de cliëntenraad van 
Changes GGZ in 2020. Het jaar 2020 was een jaar waarin de Cliëntenraad  voornamelijk bezig 
is geweest met zichzelf op de kaart te zetten. We zijn aan het groeien naar een degelijke 
Raad die weet waar hij voor staat. Doordat activiteiten ernstig gehinderd werden door de 
uitbraak van COVID-19, hebben we elkaar voornamelijk via Zoom ontmoet. Dat was soms 
een belemmering, maar dat heeft ons er niet van weerhouden veel punten aan te pakken. 
Dat komt ter sprake in dit jaarverslag. 
 

2. Algemene ontwikkelingen 
 
Er is overleg geweest met de directie en de Raad van het Bestuur. Dat overleg vindt jaarlijks 
plaats, ook is er overleg met de Raad van Toezicht geweest. Dit wordt ook jaarlijks ingepland. 
We worden begeleid en ondersteund door een kwaliteitsmedewerker van Changes GGZ. In 
de loop van 2020 is hier een wisseling in geweest. Al in het begin van 2020 heeft Louise dit 
stokje overgenomen. 
 

3. Samenstelling cliëntenraad 
 
Op 1 januari 2020 namen de volgende mensen deel aan de cliëntenraad: 
 

- Roy (voorzitter) 
- Maike (secretaris) 
- Frank (penningmeester) 
- Ria (lid) 
- 2 inmiddels afgetreden leden (vanwege privacyoverwegingen worden deze 

namen niet weergegeven) 
 
Op dit moment wordt de cliëntenraad door 5 mensen vertegenwoordigd. Zowel cliënten van 
verslavingsgroep als van de eetstoornisgroep zijn lid van de Cliëntenraad om zo een juiste 
balans te hebben en beide groepen te kunnen vertegenwoordigen. We hopen hier zeker nog 
minimaal 2 á 3 mensen aan toe te kunnen voegen. 
 
De 2 inmiddels afgetreden leden hebben helaas hun activiteiten in de cliëntenraad neer 
moeten leggen in de loop van 2020.   
 
Vanaf september heeft Marleen zich aangesloten bij de Cliëntenraad als lid. 
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4. Vergaderingen en inloopspreekuren  
 
Het doel was om iedere 8 weken een inloopspreekuur te houden en een keer in de 3 
maanden een vergadering. Wegens omstandigheden zoals een nieuwe locatie in Halsteren, 
verschuivingen in de groepen van cliënten, zijn er minder inloopspreekuren gehouden. Het 
doel was om met 2 leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigd te zijn tijdens het 
inloopspreekuur. Bij voorkeur een ex-cliënt vanuit de verslavingsgroep en een ex-cliënt 
vanuit de eetstoornisgroep. Dit doel hebben we behaald. Tijdens het inloopspreekuur krijgen 
de cliënten die op dat moment de behandeling van Changes volgen de gelegenheid om 
positieve en verbeterpunten van de behandeling te bespreken. Deze punten spelen wij 
vervolgens door zodat dit behandeld kan worden door het team van de dagbehandeling van 
Changes. Hierdoor krijgen cliënten een stem en worden punten in kaart gebracht die 
herhaaldelijk terug komen.  
 
Uiteindelijk hebben we over heel 2020 8 vergaderingen gehouden. De frequentie van 
vergadering is mede opgeschaald door de reglementen die opgesteld werden, de 
functieverdelingen en om de Cliëntenraad naar een hoger niveau te tillen.  
 
Alle feedback die tijdens de inloopspreekuren besproken is, wordt vervolgens weer 
besproken door het team van de dagbehandeling. Dit wordt inzichtelijk gemaakt en 
onderverdeeld zodat je ziet hoe snel sommige punten worden opgepakt en zodat je ziet dat 
er punten zijn die vaker terug komen. 
 
Thema’s die besproken zijn, waren o.a. personeelsbeleid- en beschikbaarheid voor cliënten; 
plek van meetings in behandeling; invulling psychomotorische therapie; communicatie; 
roosters; aanpassingen wegens COVID-19. 
 

5. Dag van Herstel & jubileum/reünie 
 
Helaas heeft de Dag van Herstel niet plaats gevonden het afgelopen jaar i.v.m. de 
coronamaatregelen. In september zou zoals gewoonlijk de Dag van Herstel weer plaats 
moeten vinden. Plaats en datum zijn nog onbekend. 
 
In de loop van 2020 stond ook een jubileum/reünie op de planning. Changes GGZ bestond 
het afgelopen jaar 5 jaar. We wilden graag van deze gelegenheid gebruik maken voor een 
weerzien van alle ex-cliënten van Changes GGZ die vanaf het begin af aan een behandeling 
hebben gevolgd. Wegens de maatregelen i.v.m. COVID-19 heeft dit tot op heden nog niet 
plaats gevonden. 
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6. Social media/website 
 
Het afgelopen jaar hebben we de Cliëntenraad meer een gezicht gegeven door de 
Cliëntenraad toe te voegen op de website van Changes GGZ. Hier kun je je inlezen waar wij 
ons voor inzetten en welke onderwerpen er behandeld worden. Van ieder lid kun je 
zijn/haar ervaring lezen met de Cliëntenraad.  
 
https://www.changesggz.nl/over-ons/clientenraad/  
 

Daarnaast hebben diverse leden al een verhaal aangedragen aan het team van Changes GGZ 

om dit op de social media kanalen te plaatsen. Tot op heden is dit nog niet online geplaatst. 

De management assistent zou dit op korte termijn verder oppakken.  

7. Wmcz 2018 
 
Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 ingegaan. 

In deze wet is de positie van de Cliëntenraad verstevigd. Praktisch betekende dit dat er dit 

jaar een medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement zijn opgesteld. Ook volgde 

uit deze ontwikkelingen dat de raad haar visie heeft vernieuwd. 

8. Financieel overzicht 
 
Indien gewenst is er een gedetailleerd Excel-sheet beschikbaar. 
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