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Voorwoord 
 
Algemeen 
 
Het jaarverslag van de Cliëntenraad is om alle cliënten, bestuurders en medewerkers 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. Ook geeft dit jaarverslag 
alvast een kleine vooruitblik voor het komende jaar. 
 
Voorwoord voorzitter Cliëntenraad 

Dit jaar hebben we, met maar drie leden, alle zeilen bij moeten zetten. Ook vanwege samenlopende 
uitdagende zaken op het persoonlijke vlak. Dus chapeau voor mijn collega’s maar ook voor onze 
ambtelijk secretaris, die ons veel uit handen heeft genomen. 
Toch hebben we onze gestelde doelen van vorig jaar vormgegeven, zoals te lezen is verderop in dit 
verslag. We hopen op deze wijze dat steeds meer cliënten ons weten te bereiken zodat we ze 
optimaal kunnen vertegenwoordigen. 
En… ‘last but not least’… we hebben er inmiddels twee enthousiaste nieuwe jonge collega’s bij. Zij 
worden begeleid door mijn collega’s die onvermoeid doorgaan. Eén van deze nieuwe leden zal mijn 
rol als voorzitter in 2023 over gaan nemen omdat ik besloten heb geen nieuw termijn meer aan te 
gaan. 

1. Behandelde onderwerpen in 2022 

Met veel enthousiasme en met onze volle aandacht hebben we ons sterk gemaakt voor de 
onderstaande belangrijke onderwerpen: 

• Zichtbaarheid Cliëntenraad (voorstellen Cliëntenraad tijdens beleidsvergadering 
behandelaren, het plaatsen van ideeënbussen op de vier grootste locaties en het ontwikkelen 
van vragenlijsten welke door middel van een QR code in de kamer bij behandelaar voor de 
cliënt beschikbaar is) 

• Positief advies gegeven over begroting 2022 en jaarrekening 2021 
• Kritische succesfactoren: welzijn, hygiëne rondom corona, veiligheid, Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), contact en communicatie intern en extern 
• Werkplan cliëntenraad is opgesteld en definitief gemaakt 
• Meedenken kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (thema generieke 

modules Herstelondersteuning en Naasten) 

 

2. Samenstelling Cliëntenraad 
 
Samenstelling Cliëntenraad d.d. 31 december 2022: 

Naam Functie 
Wil van Elk Voorzitter 
Marjolein Lammers Ambtelijk secretaris 
Wendy Daniel Lid 
Gerwin van der Schouw Lid 
Jeanine Hogenkamp Lid 
Laura Snellebrand Lid 
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De Cliëntenraad is in 2022 actief op zoek gegaan naar tenminste twee nieuwe leden en sinds 1 
november 2022 maken Jeanine Hogenkamp en Laura Snellebrand officieel als lid deel uit van deze 
Cliëntenraad. 
 
Het eerste termijn van de voorzitter en twee leden van de Cliëntenraad is verlopen op 31 december 
2022. De twee leden hebben aangegeven wel te willen verlengen voor een nieuw termijn van drie jaar 
terwijl de voorzitter laat weten daar vanaf te zien. 
 
De vergaderingen van de Cliëntenraad vonden maandelijks plaats op de derde woensdag op de 
locatie MCL te Huissen. Naast deze maandelijkse overleggen waren er ook overleggen met de Raad 
van Bestuur (4x) en Raad van Commissarissen (1x) en woonde de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen éénmaal een Cliëntenraad vergadering informeel  bij. Elke drie maanden had de 
voorzitter van de Cliëntenraad een informeel overleg met een afgevaardigde van de Raad van 
Bestuur. 

 

3. Het financiële plaatje over 2022 

Onkosten Bedrag 
Vergoeding leden Cliëntenraad € 1.666,66 
Lidmaatschap NCZ € 367,00 
Lidmaatschap ASC € 150,00 
Inspiratiesessie (ambtelijk secretaris) € 80,00 
Eindejaarsattenties Cliëntenraad € 88,50 
Aanschaf brievenbussen € 115,96 
Totaal € 2.379,62 

 

4. Vooruitblik op 2023 

De Cliëntenraad richt zich in 2023 onder andere op: 

• Contact leggen met cliënten (in gesprek gaan op vier verschillende locaties met 
behandelaren) 

• Werven nieuw lid voor Cliëntenraad aangezien een lid in loop van 2023 het voorzitterschap 
over gaat nemen van de huidige voorzitter  

• Herzien/vervangen kritische succesfactoren 

 


