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1.	Inleiding	
 
In dit document wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de cliëntenraad van 
Changes GGZ in 2022. 

2.	Algemene	ontwikkelingen	
 
2022 stond voor Changes GGZ in het teken van het leren werken met het 
Zorgprestatiemodel, de nieuwe bekostiging. Dit had veel voeten in de aarde maar 
uiteindelijk is het jaar goed afgesloten. Ook is de overstap volledig gemaakt naar Microsoft 
365, wat de professionaliteit heeft verbeterd en mogelijk maakt in de toekomst. Verder 
heeft de stagiaire e-health een eerste Startmodule ontwikkeld ter ondersteuning voor 
cliënten die op wachtlijst staan voor een ambulante behandeling voor eetstoornis. De 
cliëntenraad heeft hier waardevolle feedback opgegeven. Verder lag de focus op het 
opstarten van de nieuwe verslavingskliniek Promentis in Weert en het verder uitbouwen van 
het gedeelte jeugd-eetstoornis in de eetstoorniskliniek. Al met al een vruchtbaar jaar met 
veel vooruitgang. 
 
Als cliëntenraad zijn we steeds goed op de hoogte gesteld van veranderingen op 
organisatorisch gebied. We zijn in 2022 bezig geweest met verdere professionalisering van 
de raad. Hierdoor zijn we een goede gesprekspartner geworden. Helaas hebben we door de 
kleine bezetting minder kunnen doen dan dat we voor ogen hadden. Gelukkig mogen we van 
een uitbreiding spreken tegen het einde van het jaar waardoor we los van de al bestaande 
taken die de cliëntenraad op zich nam, we ook andere plannen kunnen opstarten. Daarnaast 
kunnen we met de groep tijdens vergaderingen en daarnaast transparant het over diverse 
onderwerpen hebben die ons dwars zitten. Dit zorgt voor een evenwichtige groep waarin 
alles op tafel kan komen.  

3.	Samenstelling	cliëntenraad	
 
Op 1 januari 2022 namen de volgende mensen deel aan de cliëntenraad: 
 
- Voorzitter: Ria 
- Secretaris: Maike 
- Penningmeester: Frank (gedeeltelijk) 
- Lid: Dieuwertje 
 
In 2022 is Frank gestopt als penningmeester.  
 
Eind 2022 zijn Ronald en Ilsa in hun proeftijd gestart.  
 
Gezien de doelen die we willen bereiken is het van belang dat de raad uitgebreid wordt. 
Werving van nieuwe leden blijft onze aandacht vragen. Tevens is het jaar afgesloten met een 
vacature van penningmeester. 
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4.	Vergaderingen	en	inloopspreekuren	
 
Verloop vergaderingen: de agenda wordt gemaakt door de ambtelijk secretaris in overleg 
met de voorzitter. Er is ruimte voor inbreng van agendapunten. Er worden notulen gemaakt 
door de secretaris. 
 
2 keer per jaar wordt de vergadering bijgewoond door de voorzitter van de raad van bestuur 
en 1 keer per jaar door een lid van de raad van toezicht. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen 
we veel informatie over de organisatie, o.a. het financieel jaarverslag en de begroting. 
 
Verloop inloopspreekuren: dit jaar zijn de inloopspreekuren zoveel mogelijk op locatie 
gehouden. Op deze manier bereiken we meer cliënten. Dit bevalt van beide kanten goed. 
 
Door ziekte van leden van de raad en door de minimale bezetting is er meer uitval van de 
inloopspreekuren geweest dan dat we voor ogen hadden. Momenteel houden we alleen het 
inloopspreekuur in de kliniek in Halsteren en in de locatie Hoge Mosten. 
 
Alle feedback die tijdens de inloopspreekuren besproken is, is besproken door het team van 
de betreffende locatie. De feedback is ook gebundeld door de kwaliteitsmedewerker zodat 
inzichtelijk is welke punten vaker terugkomen en wat er is opgepakt. Daarnaast zijn alle 
verslagen van de inloopspreekuren en van de vergaderingen in te zien op de portal van 
Changes GGZ.  

5.	Dag	van	Herstel	
 
De Dag van Herstel vond dit jaar weer plaats, ditmaal op zaterdag 3 september 2022 van 
10.00 tot 17.00. Dit jaar vond ook voor het eerst de Dag vóór Herstel plaats, deze dag richtte 
zich meer op alle professionals in de verslavingszorg. De cliëntenraad was alleen aanwezig 
op de Dag van Herstel. Dit jaar was de cliëntenraad vertegenwoordigt met 1 lid vanuit de 
cliëntenraad, kwaliteitsmedewerker Louise, de eetstoornispsycholoog van de 
dagbehandeling en 4 herstelcoaches/sociotherapeuten van Promentis/Changes.  
 
Dit jaar zijn er verder diverse verbeteringen doorgevoerd waaronder badges voor iedereen 
vanuit Changes, T-shirts van Changes, flyers met basisinformatie van Changes, een mooi 
filmpje waarin een kijkje genomen kon worden in de verschillende locaties van Changes en 
ook lagen er inkijkmappen van de verschillende behandelingen.  
 
Aangezien we op de Dag van Herstel met z'n allen herstel vieren, hadden we vanuit Changes 
een presentje bedacht met een kaarsje/zeepje in het teken van 'voor jezelf zorgen'. Al met al 
was dit een zeer geslaagde dag en heeft de cliëntenraad zowel voorafgaand de Dag van 
Herstel een grote rol mogen spelen in de uitwerking en stand van Changes op de Dag als 
feedback achteraf. We hopen op een grotere groep vertegenwoordigers van de cliëntenraad 
het aankomende jaar 2023! 
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6.	Nazorg	
 
De nazorg is een groep cliënten die we tot nu toe niet goed in beeld hebben. Daar dit ook 
een groep is die wij willen benaderen is daar een doelstelling voor geformuleerd.  
 
We hebben ervoor gekozen om deze cliënten te benaderen via een vragenlijst die iedere 
cliënt van de nazorggroep geheel anoniem mag invullen. Dit heeft vooral te maken met de 
onderbezetting in die tijd waardoor we via deze oplossing toch al een meting konden doen 
in de nazorggroep door diverse vragen te stellen bijvoorbeeld of de nazorg goed aansluit op 
de behandeling ervoor. Door deze vragenlijst willen we inzicht krijgen over de tevredenheid 
van de cliënten en of er verbeterpunten zijn. We hebben daar nu nog te weinig zicht op. 

7.	Flyer	
 
Tot slot is er een nieuwe flyer ontworpen voor de cliëntenraad. Hierin staat omschreven wat 
de cliëntenraad doet, waarom er een cliëntenraad is en hoe cliënten zich na verloop van tijd 
bij kunnen aansluiten. Deze is te vinden op alle locaties zodat cliënten laagdrempelig contact 
kunnen zoeken. Met dank aan Louise is deze flyer vernieuwd en hebben wij hier als actieve 
leden van de cliëntenraad ook een slogan in mogen zetten met onze ervaring als lid in de 
cliëntenraad. 
 

	
	
Flyer in Halsteren 
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7.	Evaluatie	doelstellingen	
 

  
Doelstelling  Voorbereiding Dag van Herstel  
Relatie met context  Vertegenwoordiging cliëntenraad op Dag van Herstel   
Periode/streefdatum  Streefdatum 3 september (Dag van Herstel)  
Verantwoordelijke  Cliëntenraad en team Changes (aanwezigen op Dag van Herstel: leden 

cliëntenraad, kwaliteitsmedewerker en wellicht nog een medewerker van 
Changes)  

Benodigde middelen  Tafel, stoelen, logo Changes op staande voet, posters, folders, etc.  
Actiepunten om 
doelstelling te behalen  

Wat  Hoe  Wie  Wanneer  
Brainstorm  Tijdens vergadering  Cliëntenraad en 

kwaliteitsmedewerker  
Vergadering 27 
juni  

Monitoring (waar/hoe)  Vergadering 27 juni en daarna per mail de uitwerking  
Waar/wanneer wordt 
doelstelling geëvalueerd   

Op de Dag van Herstel en hierna  

  
Evaluatie 
Geslaagd. De Dag van Herstel was een succes. De raad heeft hier veel in meegedacht. 
 
 

  
Doelstelling  Bereiken van nazorg groep i.v.m. diverse verbeteringen binnen deze groep vanuit 

team Changes  
Relatie met context  Ex-cliënten versus cliënten  
Periode/streefdatum  Tot einde 2022  
Verantwoordelijke  Iedereen die op dat moment vanuit cliëntenraad het inloopspreekuur houdt  
Benodigde middelen  Tijd, leden cliëntenraad en cliënten die nazorg volgen  
Actiepunten om 
doelstelling te behalen  

Wat  Hoe  Wie  Wanneer  
Vragenlijst 
opstellen  

Door vragen te bedenken 
die hier tot gerelateerd 
zijn  

Ria en 
Maike  

Tijdens vergaderingen  

Monitoring (waar/hoe)  Tijdens inloopspreekuren van de nazorg groep  
Waar/wanneer wordt 
doelstelling 
geëvalueerd   

Tijdens de vergaderingen wordt de input aan vragen besproken en wordt de 
vragenlijst samengesteld.   
Evaluatie vindt plaats tijdens vergadering na eerste keer vragen te hebben gesteld 
en einde jaar  

  
Evaluatie 
Gedeeltelijk geslaagd. Uiteindelijk is met een vragenlijst de ervaringen geïnventariseerd, al 
was de respons hierop niet hoog. In 2023 wordt gekeken of hier nog meer aandacht naartoe 
moet. 
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Doelstelling  Werving nieuwe leden cliëntenraad  
Relatie met context  Vergroten van bezetting cliëntenraad  
Periode/streefdatum  Zo snel mogelijk  
Verantwoordelijke  Leden cliëntenraad en kwaliteitsmedewerker  
Benodigde middelen  Enthousiaste ex-cliënten die zich graag willen aansluiten bij de cliëntenraad met de 

juiste motivatie en goed in herstel zitten, leden cliëntenraad en 
kwaliteitsmedewerker  

Actiepunten om 
doelstelling te behalen  

Wat  Hoe  Wie  Wanneer  
Benaderen 
van ex-
cliënten  

Tijdens 
inloopspreekuren, bij de 
nazorg groep en 
benaderen eerdere 
lichtingen van 
eetstoornis en 
verslavingsgroepen  

Cliëntenraad en 
kwaliteitsmedewerker  

Tijdens 
inloopspreekuren, 
nazorg groepen, 
contactmomenten 
tijdens werkdagen 
wat afwisselt.  

Monitoring (waar/hoe)  Contactmomenten met ex-cliënten en intakegesprekken voor cliëntenraad  
Waar/wanneer wordt 
doelstelling 
geëvalueerd   

Tijdens vergaderingen cliëntenraad  

  
Evaluatie 
Geslaagd. Twee nieuwe leden hebben hun proeftijd er (zo goed als) op zitten. 
  

Doelstelling  Digitaal inloopspreekuur kliniek Zuid-Afrika  
Relatie met context  Ex-cliënt versus cliënt  
Periode/streefdatum  Vanwege bezetting is de kans groot dat deze doelstelling naar volgend jaar zal 

worden verplaatst  
Verantwoordelijke  Cliëntenraad  
Benodigde middelen  Akkoord vanuit kliniek Zuid-Afrika, Zoom voor het digitale inloopspreekuur, leden 

cliëntenraad en cliënten vanuit kliniek Zuid-Afrika  
Actiepunten om 
doelstelling te behalen  

Wat  Hoe  Wie  Wanneer  
 Bezetting 
vergroten 
cliëntenraad, 
afstemmen 
tijden 
inloopspreekuur 
op structurele 
basis  

Werven middels andere 
doelstelling en 
afstemmen tijden via 
kwaliteitsmedewerker en 
team Changes in Zuid-
Afrika  

Leden cliëntenraad en 
kwaliteitsmedewerker  

Meerdere 
momenten  

Monitoring (waar/hoe)  Tijdens vergaderingen  
Waar/wanneer wordt 
doelstelling geëvalueerd   

Wanneer het inloopspreekuur daadwerkelijk van start is gegaan in Zuid-Afrika 
(digitaal)  

  
Evaluatie 
Niet geslaagd. Het bleek niet haalbaar om dit jaar een inloopspreekuur digitaal te 
organiseren met de cliënten die in Zuid-Afrika verblijven. Wordt doorgeschoven naar 2023.  
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8.	Financieel	overzicht	
 
Reiskosten en vergoedingen voor vergaderingen en inloopspreekuren zijn uitgekeerd 
conform afspraak. Dit gebeurt nu aan het eind van elk kwartaal. 
 
Een gedetailleerd overzicht kan worden opgevraagd bij de penningmeester. 
 
 
 
 

	
 


