
1 

 

 
 

Jaarverslag 2017 
Team cliëntenvertrouwenspersonen 
 



2 

 

INLEIDING 

  

In dit jaarverslag beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2017 hebben 

voorgedaan.   

De functie van cliënten-vertrouwenspersoon (CVP) is in de loop der tijd steeds meer een 

bekende en erkende functie in de organisatie geworden. We volstaan daarom met een 

beknopte omschrijving van het werk van de CVP zoals dat binnen Dichterbij vorm krijgt. 

 

Cliënten en verwanten kunnen een beroep doen op de ondersteuning van een onafhankelijke 

CVP wanneer zij moeilijkheden ervaren in de relatie met Dichterbij.  

Is er sprake van onvrede over de geboden zorg dan ondersteunt de CVP de cliënt of diens 

verwant met als doel de situatie voor de cliënt te verbeteren.  

De inzet van een CVP beïnvloedt de verhouding tussen cliënt en hulpverlener, het is een vorm 

van empowerment van de cliënt. De CVP werkt vanuit de visie dat cliënten recht hebben op de 

grootst mogelijke regie over hun eigen leven. 

 

In het vervolg van dit verslag krijgt u meer zicht op het beroep dat er in 2017 binnen 

Dichterbij op de cliënten-vertrouwenspersonen werd gedaan, binnen welke 

organisatieonderdelen dat gebeurde en waarover het ging!  

Tevens wordt er aandacht besteed aan organisatorische en landelijke zaken die van invloed 

zijn op het werk van het team cliëntenvertrouwenspersonen. 

 

 

 

Beroep op de cliëntenvertrouwenspersonen in 2017 
 

 

 
 

 

In 2017 hebben 145 mensen een beroep gedaan op een cliëntenvertrouwenspersoon: 102 

cliënten en 43 ouders/verwanten/vertegenwoordigers van cliënten. 

 

In 63,40% van de gevallen ging het hierbij om klachten. In 75% hiervan is het gelukt om 

samen met de cliënt of de ouder/verwant/vertegenwoordiger tot een oplossing te komen 

zonder dat de klacht voorgelegd hoefde te worden aan de klachtencommissie.  
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Beroep op de cliëntenvertrouwenspersoon per organisatie onderdeel 
 

 

 
 

Binnen Stevig is een daling te zien in het aantal casussen in 2017 in vergelijking met 2016. 

In regio Noord en Midden is sprake van een toename van het aantal casussen. 

 
 

 
Verdeling van het beroep op de cliëntenvertrouwenspersoon binnen 

Stevig 
 

 
 

Ter vergelijking met 2016 

2016; Behandeling met verblijf:32 

2016; FPA: 31 

2016; Woonclusters: 3 

 

59 

30 

18 

11 

27 

Stevig

Noord en Midden

West

Oost

Zuid

22 

8 0 

20 

9 

Behandeling met verblijf

Ambulante behandeling

Dagbesteding

FPA

Woonclusters



4 

 

Hoe heeft men de cliëntenvertrouwenspersoon gevonden? 
 

 
 

Steeds vaker helpen begeleiders cliënten om de stap te zetten om contact op te nemen met 

een cliëntenvertrouwenspersoon. 

Ook een bezoek van de CVP aan een locatie heeft als effect dat cliënten eerder contact 

opnemen. 

 

 

In onderstaande grafiek is te zien wat de aard van de onderwerpen is waarover 

cliënten en verwanten contact opnemen met de CVP 

 

 
 

Bij het onderwerp Zorg en begeleiding is een forse toename van de klacht ‘Gebrek aan 

aandacht’ op te merken zowel door cliënten als door verwanten. De omstandigheden hiervoor 

zijn sterk wisselend. 
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Signalen/opvallende algemene zaken  

 
Wat valt op? 

 

Het is duidelijk zichtbaar en tevens in de lijn der verwachting dat bepaalde 

organisatieveranderingen in directe zin van invloed zijn op het beroep dat cliënten doen op de 

CVP. In 2017 betrof dit het medicatiebeleid. Voor veel cliënten was het erg ingrijpend dat de 

overgang naar Brocacef hun zelfstandigheid inperkte en er werden meerdere klachten over 

ingediend. Cliënten geven ook nu nog vaak bij de CVP aan dat zij moeite hebben met het 

gevolg van deze maatregel. 

 

Het aantal verwanten dat een beroep heeft gedaan op de CVP is ongeveer hetzelfde gebleven. 

Bij ouders en verwanten zien we dat de aanleiding om de CVP in te schakelen meestal een 

probleem is met Dichterbij wat voorkomt uit bezorgdheid of onvrede over de geboden zorg  

aan hun familielid. In sommige gevallen hadden ouders of verwanten een bredere 

ondersteuningsvraag, de CVP bekijkt dan samen met de ouder of verwant  waar zij voor 

verdere ondersteuning terecht kunnen. 

 

 

Bereikbaarheid 
 
Proactief binnen Stevig 

 

De cliëntenvertrouwenspersonen zijn bereikbaar op alle werkdagen van 9.00-17.00 en op 

maandagavond van 18.00 -20.00. De bereikbaarheid is onderling verdeeld. 

Iedere dinsdagochtend van 9.30-10.30 hebben de cliëntenvertrouwenspersonen  

spreekuur gehouden binnen de FPA. De patiënten van de FPA maken regelmatig gebruik  

van het spreekuur.  

Wij vinden het belangrijk om als CVP naar de FPA toe te gaan zodat ook voor cliënten  

binnen een gesloten setting de CVP bereikbaar en laagdrempelig is. 

 

Daarnaast is de CVP op de dinsdagochtend van 11.00-12.00 op de locatie Oostrum aanwezig 

geweest zodat we ter plekke bereikbaar waren voor de cliënten van de behandel- en 

woongroepen. Ons doel hiermee is om ook voor hen de mogelijkheid van ondersteuning van de 

CVP zichtbaar te maken en gemakkelijk bereikbaar te zijn. Voor de cliënten van de 

woonclusters vonden er in 2017 nogal wat veranderingen plaats vanwege verschillende  

verhuisbewegingen naar andere locaties van Dichterbij of elders, sommigen van hen vonden 

het fijn om daarover met de CVP in gesprek te gaan. 

 

 

Informatieverstrekking door de cliëntenvertrouwenspersonen 
 

In toekomst inzet van ervaringsdeskundigen 

 

In 2017 zijn door de cliëntenvertrouwenspersonen in regio Zuid 3 woonlocaties bezocht waar 

informatie is gegeven over de cliëntenvertrouwenspersonen aan cliënten. 

Bij Stevig is er informatie verstrekt aan enkele teams op de crisisunit, behandelgroepen en 

woonclusters. 

De informatievoorziening heeft  in 2017 minder aandacht kunnen krijgen dan in voorgaande 

jaren. In 2018 wordt hier weer extra op ingezet. Regio Oost is dan de regio waar de 

cliëntenvertrouwenspersonen de cliënten en verwanten en medewerkers gaan bezoeken om 

uitleg te geven over de functie van de CVP. 

In 2018 zullen op locaties waar dit passend is, ervaringsdeskundigen betrokken worden bij het 

geven van informatie over de ondersteuning die cliënten van een CVP kunnen verwachten. 
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Nieuwe folder voor Stevig 

 

In het voorjaar van 2017 is er een nieuwe folder van de CVP voor Stevig in gebruik genomen. 

Het CVP team heeft de folder aangepast aan de doelgroep van Stevig omdat die zich 

onvoldoende herkende in de foto’s van de reguliere folder. Dit signaal kwam met name van de 

cliënten die deeltijdbehandeling, ambulante en FACT-LVB behandeling ontvangen, onder meer 

vanuit de locaties Venray, Sittard en Tilburg. 

 

Deskundigheidsbevordering van de CVP in 2017 en landelijke 

ontwikkelingen 

Veranderingen in wetgeving 

De cliëntenvertrouwenspersonen zijn lid van de beroepsgroep BeVeZo ( Beroepsvereniging 

Vertrouwenspersonen Zorg) en houden hun deskundigheid op peil door deel te nemen aan 

regionale intervisiebijeenkomsten (Brabant/Limburg) die door de beroepsgroep georganiseerd 

worden. 

Op landelijke studiedagen werden de ontwikkelingen gevolgd die betrekking hadden op de 

wetsvoorstellen zorg en dwang ( Wzd), verplichte ggz (Wvggz) en forensische zorg (Wfz). 

De Wzd en de Wvggz zijn inmiddels aangenomen en zullen per 1 januari 2020 in werking 

treden. De Wfz zal 1 januari 2019 gedeeltelijk in werking treden. 

In 2018 en 2019 zullen de gevolgen voor de positie van de cliëntenvertrouwenspersonen nog 

verder geconcretiseerd worden. 

 

 

Evaluatie van de ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersonen 

 
Experiment met ervaringsdeskundigen 

 

In 2017 hebben de cliëntenvertrouwenspersonen de ervaringsdeskundigen betrokken bij het 

afnemen van enquêtes bij cliënten die een beroep hebben gedaan op een CVP. 

Het was een experiment. De betrokken ervaringsdeskundige heeft enkele enquêtes afgenomen 

bij cliënten en deed dit netjes en correct. 

Helaas liepen de CVP-en er tegen aan dat de coördinatie betreffende het afnemen van de 

enquêtes niet goed verliep, enquêtes werden soms te laat of aan de verkeerde personen 

toegestuurd.  

Daarnaast gaven sommige cliënten aan dat zij niet door ervaringsdeskundigen benaderd 

wilden worden voor de enquête. Zij benoemden daarvoor bezwaren in het kader van de 

privacy. 

De CVP-en hebben na een evaluatie met de ervaringsdeskundigen en hun coaches besloten om 

te stoppen met de inzet van ervaringsdeskundigen bij het afnemen van enquêtes.  

Zij gaan in 2018 de evaluatiegesprekken zelf weer voeren en gebruiken dan een andere opzet 

voor de enquête waardoor zij meer door kunnen vragen en dieper op zaken in kunnen gaan.  

Op deze manier proberen zij boven tafel te krijgen of de cliënt of verwant tevreden was over 

de geboden ondersteuning en waar eventuele verbeterpunten zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maart 2018: 

  

Cliëntenvertrouwenspersonen:  Nel van Lierop, Oldien Voets en  Arjan Ooms. 

 

 

Coördinator:  Harm van Vugt 


