
 

 1 

                   

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE CLIËNTENRAAD VAN SILVER 

 

Datum bijeenkomst: 9 maart 2021   

Aanwezig  Cliëntenraad (CR): Paul (voorzitter), Karin (secretaris) Peter, Bernadette, Bianca 

(secretaris), Bas (Bas V), Bert en Ardien (notulist) 

Silver: Bas (Bas S) 

Afwezig Aziz  

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ook nu is het rond de klok van kwart voor acht als Paul iedereen welkom heet. De digitale 

perikelen speelden weer op. De agenda is vastgesteld en een aantal punten schuift door. 

 

2. Vaststellen notulen 

De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld met enkele aanpassingen via de mail. 

 

3. Ontwikkelingen binnen Silver 

Bas S praat iedereen bij: 

 

1. Voor Silver Psychologie gaat het goed: de agenda’s zijn voldoende bezet en de 

coronacrisis gooit weinig roet in het eten.  
2. Wat van belang is, is de wachtlijst in Tilburg. Silver probeert zoveel mogelijk cliënten 

te plannen maar dat lukt niet goed. Daarom is er cliëntstop tot 1 juli aangekondigd. 
Dit geldt voor de SGGZ-behandelingen. De druk op de wachtlijsten is hoog en het is 
niet een-twee-drie opgelost. Een oplossing wordt gezocht in het zoeken naar meer 
ggz-psychologen en een iets anders aanpak in de planning.  

3. Een ander punt dat speelt is het opleidingstraject. Om tot goedopgeleide ggz-
psychologen te komen, heeft Silver een plan ingediend waarover de rechtbank zich 
heeft gebogen.  

4. Wat verder nog speelt is dat er sprake is van een nieuwe bekostigingsstructuur die 
dit jaar ingaat. Met een nieuw kwaliteitsstatuut kom het ook tot een andere manier 
van organiseren.  

5. De gesprekken voor de functie van assistent regiebehandelaar zijn vergevorderd.  
 

De punten binnengekomen klachten en intercollegiale toetsing zijn doorgeschoven naar de 

volgende vergadering. Dit in verband met de afwezigheid van Aziz. 

 

4. Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) 

 

CR heeft een uitvoerig gesprek met Silver gehad over de wijzigingen van de Wmcz. Hierbij 

zijn alle punten van de gewijzigde overeenkomst doorgenomen en aanpassingen besproken. 

Het document is met de CR-leden gedeeld. 

 

Vooraf: wat goed is te weten, is dat dit document naast de samenwerkingsovereenkomst en 

instellingsovereenkomst wordt gelegd. De CR kan dit in overleg met Silver naar eigen 

inzicht inrichten, maar als zorginstelling Silver moet de CR voldoen aan de richtlijnen van dit 

model. Er is een werkgroep samengesteld die dit verder oppakt en monitort. 
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5. Gesprek RvC en werkgroepen 

 

Terugblik op gesprek met RvC: CR heeft recentelijk met twee leden van Raad van 

Commissarissen gesproken. Centraal stond de vraag of en hoe de cliënten van Silver 

worden geïnformeerd over het wel, wee en het bestaan van de Clientraad. CR spreekt niet 

direct met cliënten, ex-cliënten of naasten van cliënten. Volgens RvC is wel de taak van de 

CR. Daarom start Silver met enquête en het voorstel is deze enquête minstens drie keer per 

jaar naar de cliënten te sturen. Volgens de RvC kan de Wet op de Privacy geen roet in het 

eten gooien.  

 

Er is een aantal werkgroepen samengesteld: nieuwe website Silver, Wmcz, Suïcide 

preventiedocument en misbruik, Kantoorinrichting (wordt later opgepakt) en 

Cliëntbenadering. 

 

Om 22.04 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 

Volgende vergadering: 19 april 19:30 uur  Locatie volgt t.z.t. 


