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JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2020 

Algemeen 

 

Het jaarverslag van de Cliëntenraad is er om alle cliënten, bestuurders en medewerkers en de Raad 

van Commissarissen een inkijkje te geven van wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de 

cliëntmedezeggenschap van GGZ Scharwächter en op welke manier de Cliëntenraad hierbij 

betrokken was. 

 

Voorwoord voorzitter Cliëntenraad 

 

Een bijzonder jaar in alle opzichten. De wetgeving met betrekking tot. de medezeggenschap werd ook 

van toepassing op de GGZ. Wendy, Gerwin, Pallas en ik hebben zich, naar aanleiding van de vraag 

vanuit de organisatie en flyers aangemeld en daar er geen andere kandidaten waren, vormden wij dus 

direct de Cliëntenraad (CR). We zijn vanaf het begin begeleid door Linda, kwaliteits- en 

beleidsadviseur.  Hierdoor en ook door de vroege start kregen we voldoende ruimte om geleidelijk in 

onze rol te groeien.  

Medio mei 2020 is Tanja ons gaan ondersteunen in de rol van ambtelijk secretaris. Pallas heeft 

zichzelf teruggetrokken wegens privé omstandigheden. Marika heeft de functie van Pallas tijdelijk 

opgevuld. In november is Ineke erbij gekomen ter vervanging van Marika.  

We hebben het afgelopen jaar besteed aan kennismaken, informatie verzamelen, verdeling van taken, 

opstellen en vaststellen van een huishoudelijk reglement en van een medezeggenschapsregeling. 

Tevens hebben we advies m.b.t. de begroting, klachtenregeling en communicatieprotocol en invulling 

agenda voor het komende jaar gegeven.  

We hebben, ieder met zijn eigen achtergrond en kwaliteiten, ons best gedaan om inzicht te krijgen in 
de organisatie en het bestuur. De cliëntenraad is inmiddels geïnstalleerd. Dit jaar hopen we ons meer 
te kunnen gaan inspannen voor de belangenbehartiging en de medezeggenschap van de cliënten.  
 

1. Samenstelling Cliëntenraad 

 

Samenstelling Cliëntenraad d.d. 31 december 2020: 

Naam Functie 

Wil van Elk Voorzitter 

Tanja van de Sluis Ambtelijk secretaris 

Pallas Hendriks Lid 

Marika Biacsics Tijdelijk lid 

Ineke Masselink-Beltman Lid 

Wendy Daniel Lid 

Gerwin van der Schouw Lid 

 

2. Vooruitblik op 2021 

Voor de komende tijd is het de bedoeling dat we als cliëntenraad zichtbaarder worden. We komen 

maandelijks bij elkaar zodat de dan binnen gekomen punten besproken kunnen worden. Vervolgens 

zullen we deze punten terugkoppelen naar onze achterban.  

De terugkerende punten op onze agenda zijn: 

• Welzijn cliënten (privacy, corona, huisvesting) 

• Visie en doelstelling (wanneer willen we wat bereiken)  


