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Jaarverslag 2016 

 

Beste verwanten, partners en wettelijk vertegenwoordigers van bewoners van Breidablick,  

hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2016 van de Cliëntenraad van Breidablick. De ingezette 

veranderingen op Breidablick vroegen van de Cliëntenraad in 2016 extra aandacht en inspanning. In 

goed onderling overleg en in goed overleg met de directie van Breidablick hebben wij de belangen van 

de cliënten vertegenwoordigd.  

Onderstaand doen wij u verslag van enkele belangrijke thema’s die in de Cliëntenraad en in het 

overleg met de Directie aan de orde zijn geweest. Voor vragen en nadere informatie kunt u ons per 

email of telefoon bereiken. 

Wij danken u voor uw belangstelling in 2016 en rekenen op uw steun in de komende jaren. Uw 

suggesties en ideeën voor onze Cliëntenraad zijn van harte welkom. 

 

Cliëntenraad 

De Cliëntenraad (CR) is in feite de Deelraad Wettelijke Vertegenwoordigers van de bewoners. Samen 

met de Bewonersraad (BR) vormt de CR de cliëntenraad in de zin van de wet. De CR bestaat uit 

verwanten, partners en wettelijke vertegenwoordigers van bewoners van Breidablick. De BR bestaat 

uit bewoners van Breidablick, ondersteund door een medewerker. In 2016 zijn duidelijke afspraken 

gemaakt over de samenwerking tussen deze twee deelraden. Deze houden onder andere in dat we twee 

maal per jaar gezamenlijk vergaderen. In de praktijk komt het er op neer dat het wettelijk adviesrecht 

vooral door de CR wordt uitgeoefend. 

Aan het einde van 2016 bestond de CR uit tien leden (zie onderaan). De CR heeft in 2016 een 

verandering ondergaan, in die zin dat we nu een dagelijks bestuur hebben, bestaande uit een voorzitter 

en een coördinerend secretaris. De leden van de CR hebben elk een aantal specifieke aandachts-

gebieden, waar zij zich op concentreren. In 2016 is een nieuwe Aanstellingsprocedure voor de CR 

opgesteld. Er is gewerkt aan een nieuw Huishoudelijk reglement voor de CR en aan een nieuwe 

Samenwerkingsovereenkomst met de Directie. In 2016 werd zes keer een interne CR-vergadering 

gehouden en er werd vijfmaal een overlegvergadering met de Directie belegd. 

In de Gefjon nieuwsbrieven en op de verwantenavonden is verslag gedaan over onze activiteiten. 

 

Centrale Cliëntenraad Raphaëlstichting 

De Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting (RS), waar 

Breidablick bestuurlijk onder valt, heeft de wens geuit het huidige 

Platform van Cliëntenraden van de RS om te vormen tot een 

Centrale Cliëntenraad (CCR) met wettelijke bevoegdheden. Het 

voorlopige voorstel was dat een CCR zowel uit bewoners als uit 

wettelijke vertegenwoordigers zou bestaan. De CR Breidablick heeft bezwaren tegen een dergelijke, 

gemengde CCR. De CR Breidablick is van mening dat een aparte Centrale Cliëntenraad en een 

Centrale Bewonersraad meer recht doen aan de capaciteiten van de deelnemers. De discussie over een 

CCR duurt nog voort. 

 

Financiën 

Advies over de financiën heeft opgeleverd dat het exploitatieoverschot over 2015 ten goede komt aan 

Breidablick en dat de kosten voor interim-management in 2015 en 2016 niet voor 

rekening van Breidablick komen, maar voor rekening van de Raphaëlstichting. 

De CR Breidablick heeft zich hard gemaakt voor een duidelijke relatie tussen de 

inkomsten per huis en werkplaats en de beschikbare zorg per huis en werkplaats. 

Naar verwachting wordt hierdoor in 2017 een beter inzicht in de beschikbare 

zorg per huis en werkplaats verkregen.  

http://www.breidablick.nl/
mailto:secretaris.cr@breidablick.nl
https://www.raphaelstichting.nl/
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Gebouwen en terreinen 

In 2016 heeft de Cliëntenraad onder andere aandacht gevraagd voor de 

brandveiligheid in de gebouwen en voor het bewustzijn van medewerkers en 

bewoners aangaande wat te doen wanneer er onverhoopt brand uitbreekt. 

De Cliëntenraad heeft geadviseerd verbodsborden te plaatsen, met de tekst 

“Verboden voor onbevoegden”, gedurende bepaalde uren, ten einde de overlast 

van hangjongeren op het terrein tegen te gaan. 

Ook is aangedrongen op vervanging van de verlichting op het terrein. Dit wordt 

in 2017 gerealiseerd. 

 

Jaarplan 

Aangaande het Jaarplan en de begroting 2016 werd een achttiental adviezen uitgebracht. Deze 

betroffen onder andere onze zorg over de bewaking van de voortgang van de ingezette 

cultuurverandering, het overleg in de driehoek van bewoner, belangenbehartiger en persoonlijk 

begeleider, de rol van de medezeggenschap (CR) bij de zeggenschap van de cliënten, de organisatie 

van het zelfondernemerschap bij de teams van medewerkers, de betrokkenheid van de medewerkers 

bij het (nieuwe) beleid, de ontwikkelingen op de locatie Ygdrasil en de algemene veiligheid van de 

bewoners. Het merendeel van onze adviezen werd door de directie overgenomen. 

 

Verwantenavonden 

Op 20 april en 9 november werden Verwantenavonden georganiseerd. Beide avonden hadden een 

bijzonder thema en dienden tevens om mededelingen te doen over de werkzaamheden van de CR. Ook 

de Stichting Vrienden van Breidablick bracht op deze avonden verslag uit.  

De eerste avond had als thema het concept van de “Driehoek” in de zorg, met als hoofdspreker 

orthopedagoge Sofie-Louise Schouten. De tweede avond had als thema “Kwaliteit van leven in het 

zorgplan”. Dit thema werd toegelicht door Pouwel van de Siepkamp van KansPlus, het belangen-

netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. Beide avonden 

werden redelijk goed bezocht en voorzien duidelijk in een behoefte.  

 

Suggesties voor de vorm van de verwantenbijeenkomsten en de te behandelen onderwerpen zijn 

welkom. 

 

Zorginkoop 

De Cliëntenraad neemt jaarlijks deel aan het overleg met het Zorgkantoor over de inkoop van zorg. In 

het overleg komt de totaal beschikbare zorg (als besteedbaar budget) aan de orde, de voorwaarden 

waaronder de zorg wordt verleend, evenals verbeterplannen.  

In 2016 was de Cliëntenraad nauw betrokken bij het opstellen van verbeterplannen en de evaluatie van 

de kwaliteit en de verantwoording van de verleende zorg in 2015. 
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