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VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE CLIËNTENRAAD VAN SILVER 

 

Datum bijeenkomst: 30 november 2020   

Aanwezig:   (leden cliëntenraad, hierna: CR) Paul (voorzitter), Peter, 

Bernadette, Bas, Bert. 

(namens Silver) Aziz, Leon 

Afwezig:    Bas (Silver), Bianca, Karin en Kimberly 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Vanwege corona zijn de overleggen nog steeds via teams. De voorzitter opent de 

bijeenkomst en heet alle aanwezige welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Bianca en Karin zijn i.v.m. ziekte niet aanwezig vanavond. Ook Kimberly heeft zich i.v.m. 

ziekte en drukte afgemeld. Karin sluit wel even aan. Het lukt haar echter niet om de hele 

vergadering bij te wonen. Paul geeft hiervan later een korte toelichting. 

 

2. Vasstellen notulen 

Peter merkt op dat er ook iets niet klopt met de notulen van 13-okt, die zijn er 3 keer en 

er is onduidelijkheid over of dit nou een digitale of fysieke vergadering betrof.  

NOTE; bij het uitwerken van deze notulen: de besproken notulen lijken van augustus te 

zijn. 

Er is nog wat verwarring over welke vergadering het precies betreft. 14-aug was degene 

waar Bert en Bas online bij waren en de rest in persoon bij Paul op locatie. 13-okt was 

volledig online. 

 

NOTE; Paul gaat na hoe het zit met de notulen van 13-okt en komt daar op terug. 

 

3. Binnengekomen klachten  

Er zijn klachten van niet nagekomen sessies. Dit zijn de meest voorkomende klachten. Er 

is één cliënt die twee nota’s heeft ontvangen, en diens vader en moeder heeft een klacht 

ingediend. Als reden heeft de vader opgegeven dat in tijde van corona de afspraak 

bewust af is moeten zeggen. De andere reden (van de moeder) is dat de afspraken met 

de psychiater niet goed zouden zijn gelopen. Dit wordt nu onderzocht. Er is reactie van 

de psychiater, die geeft aan dat er inderdaad afspraak verkeerd zijn gelopen dus nu 

wordt gr gesproken of de nota’s kunnen vervallen. 

 

Andere klacht: iemand die een afspraak had staan, maar de therapeut was vertrokken. 

Cliënt had overzicht ontvangen, waarvan 2 er niet door zijn gegaan, maar de 3e stond er 

in en de client is niet gekomen want die ging ervan uit dat alle afspraken niet doorgingen 

dus die heeft bezwaar gemaakt. Aziz vertelt volgende vergadering hoe dit is afgehandeld. 

 

Peter vraagt hoe hoog dit ongeveer is qua bedrag. Aziz zegt dat het om ongeveer 60 

euro gaat. Geven ze ook aan van tevoren bij de algemene voorwaarden en de website.  
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Paul vraagt of er met betrekking tot covid aanvullende voorwaarden aan gaan nemen.  

Aziz: Ja waarschijnlijk wel, bv als er last minute klachten zijn dan moet daar iets mee 

gedaan worden, maar dit wordt nog besproken met Bas. De afspraak (de 1e) was wel 

afgezegd alleen niet binnen de 24 uur. De normale policy rekent dat door maar nu is dus 

de vraag of dat redelijk is, vanwege de bijzondere situatie.  

 

4. Resultaten HKZ audit 

Er is onlangs, voor de her-certificering, een uitgebreide HKZ toetsing geweest. Normaal 

gesproken is dit een afspraak op locatie maar er was nu een 3-daagse digitale afspraak 

om alles te herzien. Bas, Aziz, therapeuten, psychologen, regie-behandelaren, 

secretariaat, het hele proces eigenlijk. Grotendeels was alles in orde. Er waren 2 

Aanbevelingen welke inmiddels zijn opgepakt.  

1e aanbeveling: inhoudelijk; het evaluatie behandel plan. Dat bij de ene wel  

geëvalueerd werd, en bij de ander niet. Dat moet meer strak gelegd worden. Gaat 

om de verschillende evaluaties gedurende het traject, waarin de doelen worden 

bekeken om te zien of het wel goed is gegaan en die behaald zijn. Er zijn nu 

duidelijke afspraken over gemaakt. Na een bepaalde periode gaan ze weer  

evalueren, maar ze gaan ook interne audits doen, dus ze gaan ploegsgewijs kijken  

of mensen zich eraan houden. En er zijn intercollegiale toetsingen van vorig jaar  

en er wordt geïnstrueerd dat dit meegenomen wordt.  

2e aanbeveling: ze sturen om de zoveel tijd managementinfo naar therapeuten.  

Dus bv hoe vaak checklists zijn afgekeurd, wat voorn cijfer mensen geven aan 

praktijk, hoe het staat met intercollegiale toetsing, hoe mensen scoren op  

categorieën. Maar wat er niet was opgenomen waren normen: wanneer doet een  

therapeut het goed? Er staat wel besproken in de handboeken wat de bedoeling is  

maar niet nadrukkelijk schriftelijk wat de normen zijn. Het was dus niet duidelijk 

genoeg waaraan minimaal voldaan moet zijn. Het is nu wel verbeterd en her- 

ingediend. 

Paul: waarom komt dit nu pas aan het licht? Was er een andere auditor? 

Aziz: het was dezelfde auditor. Vorig jaar is dit ook geconstateerd. Elke keer is er de 

kans om een bepaald punt te verbeteren. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld dat meer 

management info naar het team door gekoppeld moest worden. Dus er is verbetering 

maar nog geen volledigheid. Vandaar dat die specifieke dingen nu worden aangekaart. 

Afgelopen audits waren vervolgaudits, Dit zijn audits geënt op kleinere, of specifieke 

onderdelen. Dit jaar was weer totale audit. Vandaar dat dit nu weer aan het licht komt.  

Bert: onder anderen kwam uit eerdere audit dat de kind check geen structureel 

onderdeel vormt. Is dat nu wel het geval? 

Aziz: Ja, is nu wel het geval. Dat was vorig jaar aandachtspunt en is toen aangepast en  

her-ingediend, is nu ook extra nagekeken, en was bij iedereen in orde. De procedures 

zijn vorige keer ook aangepast, en is doorgegeven naar iedereen, daar zijn we streng op 

geweest.  

De kind check en AVG zijn erg onder de aandacht geweest de laatste tijd.  

Paul: Terugkoppelend naar een eerder overleg met Aziz: er was een situatie met een 

suïcidale melding. Hoe is dat afgelopen? 

Aziz: Silke heeft dit verder afgewikkeld met de therapeut. Maar Aziz heeft het nu even 

niet bij de hand. Ze hebben de documentatie ergens en dat zou nagestuurd kunnen 

worden maar hij heeft nu de info niet beschikbaar precies. Wel weet hij dat het is 

opgepakt en het toen goed is gekomen verder.  
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Verder is er niet veel, vooral druk geweest hiermee. Nog een klein verbeterpuntje: we 

werken in verschillende locaties binnen een gezondheidsinstelling. Als er wat is kan er 

een huisarts gewoon van de ene locatie naar de andere. Er was een vraag waarvan een 

therapeut niet precies wist waar hij terecht moest voor een bepaalde situatie. Die 

communicatie kan beter, maar was niet een tekortkoming want de rest weet het wel, 

maar wel een verbetering qua communicatie naar alle personeelsleden. 

Paul: kunnen we het HKZ rapport inzien? 

Aziz; ik stuur het rapport jullie toe. 

 

BHV organisatie: 

Marcel  is hoofd-bhv’er. Mensen weten dat ze met hem contact op kunnen nemen. Alleen 

er zijn een aantal nieuwe locaties en jonge therapeuten die het nog niet weten.  

Er is binnen elke gezondheidsinstelling een bhv’er aanwezig, in principe in elk ander 

gebouw ook. Er zijn ook jaarlijks voor specifieke locaties x mensen die meetrainen om 

bhv ‘er te worden. 

Paul vraagt of er op alle locaties aeds aanwezig zijn. 

Antwoord: Binnen gezondheidsinstellingen wel. Maar als Silver voor zover Aziz weet niet.  

Paul; Als er geen is, is het goed om dit aan te geven. 

Aziz: Naar aanleiding van auditors zijn we al bezig met verbeteringen: Marcel is gevraagd 

in te vullen bij welke persoon naar wie iemand kan gaan en wat te doen als die er niet is. 

Dus een guide van wat te doen in welk geval per locatie. Ook waar de dichtstbijzijnde 

aed te vinden is als er geen aanwezig is. 

Paul: als het goed is kun je ook kaarten vinden met waar de aeds aanwezig zijn. 

Aziz: neemt dit mee. 

Bas: is ook bekend wat er moet gebeuren als die Marcel er niet is. 

Aziz: Dat is ook besproken, daar zijn vervangers voor. En dat willen we ook zeker strak 

vastleggen op papier. Nu is het vaak zo dat ze Marcel bellen als er iemand niet te vinden 

is. 

 

Geschillencommissie: 

Bert: Silver wat betreft externe klachten is aangeschreven op geschillencommissie ggz. 

De bevindingen daarmee, zijn die positief? 

Aziz: Eerlijk gezegd bij de geschillen commissie nog geen klachten ontvangen. Tot nu toe 

is alles gelukkig bij interne meiddeling gebleven. Dus daar zijn nog geen ervaringen 

ermee.  

 

Als er een klacht over de facturatie binnen komt zal Aziz dit met de financiële afdeling uit 

zoeken. Bij inhoudelijke klachten is er de afspraak dat een therapeut van een andere 

locatie contact opneemt om de klacht af te wikkelen.  

Paul: Staan dergelijke protocollen vastgelegd? 

Aziz: Ja, zeker, we hebben hiervoor vastgestelde klachtenprocedures over hoe dit aan te 

pakken. Ook is vastgelegd wanneer een therapeut wordt ingeschakeld. Je wordt vaak wel 

verrast, soms spelen er meerdere dingen zoals inhoud, financieel en datalek tegelijk, dan 

ben je met veel zaken tegelijk bezig maar voor elk los component wordt de procedure 

gevolgd. Elk team heeft iemand die over klachten gaat. Een lek wordt binnen 72 uur op 

gevolgd. Etc. Qua facturatie hetzelfde verhaal: eerste wat ze doen met ontevreden nota: 

nota on-hold zetten tot de klacht is afgewikkeld komen er dan geen brieven etc.  
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Bert: Vraagt of er aan het eind van een traject consistent een check wordt gedaan bij de 

client of de klacht goed is behandeld. 

Aziz: proberen we, maar niet iedereen wil hier aan meewerken. Wordt wel gewoon aan 

iedereen aangeboden. 

Klacht, oplossing, en tevredenheid cliënt worden gevraagd.  

De cqui is er ook: na het einde van een behandeling bij de opmerkingen vult iemand nog 

wel eens een onenigheid in en dat gaat wel eens over een nota.  

 

Bernadette: Bianca en ik zijn bezig geweest met website, daar is een mail over gestuurd, 

kun jij wat meer vertellen hierover? 

Aziz: bedankt allereerst voor de opmerkingen, deze zijn doorgenomen en er is gesproken 

om het groter aanpakken. Er is een afspraak geweest met websiteontwikkelaar en 

gevraagd wat de mogelijkheden zijn. Silver is zelf ook niet heel tevreden met de huidige 

website. De website volstaat mee kan op punten zeker nog verbetert worden. Zo blijkt 

dat wanneer je de website op je mobiel bekijkt je dingen niet zoals je hoort te zien. Er 

wordt op terugkoppeling gewacht qua mogelijkheden. De opmerkingen van de CR zijn 

daarin meegenomen evenals wat de therapeuten vinden. Men wil zoveel mogelijk 

verschillende invalshoeken meenemen.  

Marcel is degene die de teksten aanpast, maar er is nu een gesprek geweest met de 

designer zelf. Zodra meer bekend is laten ze het weten.  

 

Niemand heeft nog vragen voor Aziz, dus Aziz verlaat de vergadering.   

 

Bas biedt aan eventueel te helpen met usability tests voor de website, mocht dit gewenst 

zijn, maar geeft zelf al aan dat dit onwaarschijnlijk is gezien de designers daar zelf 

waarschijnlijk mensen voor hebben. 

 

Paul merkt op dat het goed is dat Bernadette nog vroeg naar de mail. Bernadette voegt 

hieraan toe dat ze graag ook betrokken wordt bij de bespreking hiervan. We noteren 

even voor onszelf dat we de volgende vergadering het verzoek maken dat Bernadette en 

Bianca aansluiten bij de gesprekken over de website. 

 

5. Terugblik 2020 

Paul doet een kort woordje over afgelopen jaar. Het was voor ons allemaal een heel 

vreemd jaar. Je mist het interactieve, de algemene dingen bij koffiemomentjes, en er 

zijn haperingen, etc. het is helaas niet anders maar het is wel vervelend. Paul mist het 

contact maar ook de dingen eromheen. Stukjes detail, dingen om het zakelijke heen, 

dingen die je met dingen als teams niet hebt. Je kan elkaar heel vaak zien in  teams 

maar in persoon vertel je een hoop dingen gewoon die je via teams niet zou vertellen.  

 

Paul wil wel ook complimenten uiten over dingen die goed gegaan zijn, bv Bert en Bas 

die al meedoen met initiatief en vragen. Dat wordt gewaardeerd. En Bianca en 

Bernadette die contant maken en rondom de website en daarover nog bezig zijn, Peter 

die zichzelf vaak verontschuldigd omdat hij het niet direct snapt maar wel blijft proberen 

of om hulp vraagt dan, dat is prima en ook erg fijn. Er is kritisch geweest, en dat mag, 

maar er is ook goed gewerkt, en dat wou Paul gezegd hebben.  
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6. Algemene zaken  

Bert heeft met Karin contact gehad over mogelijkheden ivm de nieuwe notulist. 

Mogelijkheden zijn individueel opgezocht en samen besproken. Karin is ermee aan de 

slag gegaan om uit te zetten, daar zouden ze nog contact over hebben en Bert heeft 

gevraagd maar daar is geen reactie meer op geweest.  

Paul stelt voor dat Bert nog eens aan Karin vraagt of ze de informatie kan delen, en of 

Bert haar hierbij kan helpen. Bert zegt toe contact met Karin op te nemen. 

 

Paul: Bernadette, jij hebt al veel werk gestoken in de aanpassing van het huishoudelijk 

regelement, instellingenbesluit en de samenwerkingsovereenkomst. Inmiddels zijn de 

PDF documenten omgezet naar word en aan je toegestuurd. Bernadette zegt toe dat voor 

de volgende vergadering alles afgewerkt is. 

  

Ook wordt gesproken over inventarisatie documenten voor nieuwe leden met 

bijgevoegde aanpassingen. Deze moet dan evt ook nog getekend worden.  

Bas stelt voor: naast een algemeen document met handtekeningen, ook individuele 

papieren die 1 iemand tekent om lid te worden bij de raad.  

 

Paul is het hiermee eens. Bernadette zegt dat er ook al documenten zijn die spreken over 

individuele zaken, dus er moet even gekeken worden wat wel en niet nodig is, maar 

misschien is het wel goed dat er een addendum komt die mensen zelf tekenen. 

Bert: er was ook iets met een verzoek van aanpassing over dat er pas vergoeding komt 

na een jaar deelname. Nu is dat op basis van aanwezigheid. 

Paul: beide kloppen, het is gebaseerd op aanwezigheid maar er is uitbetaling na een jaar 

omdat we een periode last hadden van mensen die erg kort deelnamen.  

Bas merkt op dat hij het bijzonder vindt dat dat het verschil maakt, hij wist de betaling 

eigenlijk niet eens van tevoren namelijk. (Bert zegt dat hij het ook niet wist) 

Bernadette, Paul en Bert leggen uit dat het niet gaat om dat het verschil maakt, maar 

dat er steeds tijd en moeite verloren ging aan nieuwe leden en we willen dat je als lid 

eerst van toevoegde waarde bent. Een vergoeding moet niet de drijfveer zijn. 

Peter vermeld dat de vergoeding 1700 per jaar bedraagt. 

Paul: vult aan dat dit is gebaseerd op de aanwezigheid van een vergadering. De 

voorzitter geeft dit elk jaar aan Silver door.  

Bert: Dus we moeten de gegeven nog doorgeven? 

Paul: Ja, naar mij graag. 

Bas: Dat is pas voor volgende december toch? 

Bert: Ja, maar kan geen kwaad om vast te sturen. 

 

 

7. Bepalen agenda volgende vergadering 

Paul: de agendaplanning voor heel het jaar wordt binnenkort gepland met Bianca.  

Hierin worden standaard opgenomen:  

- Notulen vorige overleg 

- Ontwikkelingen Silver 

- Binnengekomen klachten 

- HKZ 

- Inbreng CR 



 

 6 

Bianca heeft aangegeven zolang er geen notulist is en Karin niet beschikbaar is dat 

Bianca bereid is contact te zoeken met Karin zodat Bianca Karin gaat ondersteunen in 

haar taken en maken van notulen.  

Er is niet gevraagd het echt over te nemen, maar wel al om wat te helpen. Paul stelt al 

wel de vraag aan ons wie van ons secretaris wil worden. 

Bernadette: wat had Karin op haar lijst staan? 

Paul: Karin zou een nieuwe cusus inschieten met LOC en nog een nieuwe loc infomap 

regelen. Paul gaat deze punten met Karin bespreken. 

Bernadette: Ook belangrijk is dat we die actielijst bijwerken, daar staat van alles op en 

nu klopt niet alles meer, dus ik mis het overzicht een beetje.  

Paul: Deze is op 14 okt nog veranderd maar dus inderdaad niet goed gedeeld, Karin zou 

inderdaad wel ook die actielijst nog bijhouden.  

 

Bas: wat zijn de taken van secretaris? 

Paul: Voornamelijk taken vanuit de vergaderingen.  

Bernadette: maar ook het plannen van vergaderingen, etc.  

 

De vraag wordt nog gesteld of er behoefte is bij Bernadette en Peter dat Kimberly nog 

aansluit bij een vergadering. De conclusie is dat ze prima welkom is maar het op dit 

moment voornamelijk gaat over de informatieoverdracht en dat kan ook prima 

(misschien zelfs handiger en sneller) op a4. 

Er wordt nog kort besproken dat Karin het druk heeft gehad en het daardoor lastig was 

om te rekenen op taken die gedaan zouden worden. Bij Kimberley was dit soms ook 

lastig. Er wordt nog gesproken over grenzen, professionaliteit, persoonlijke 

omstandigheden etc. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Bert: Eerder is vanuit Silver een verzoek gekomen over een apart overleg met de RvC. Ik 

weet niet wat daar verder mee gedaan is. Dit stond ook op de rondvraag van Paul. Paul 

probeert een afspraak voor as vrijdag in te plannen. 

 

Peter: Ik heb de data gezien en we konden kiezen, de maandag is heel erg moeilijk, nu 

zijn er juist veel maandagen en dinsdagen gepland. Ook hadden we in het verleden 6 

vergaderingen, daar is 1 vergadering bij gekomen. Nu heb ik gezien dat er 8 

vergaderingen gepland staan. Bernadette vindt de vergaderingen ook wel kort op elkaar.  

Peter: Eens. laten we Karin vragen met Bianca hier naar te kijken. Dus het gaat om de 

wens terug naar 7 vergaderingen, waarvan 1 zonder Silver, en een woensdag of 

donderdag ipv een maandag af en toe.  

Paul neemt hierover contact op met Bianca en Karin, 

 

Bas; Hoe verder met de nieuwe indeling voor de mappen die hij op verzoek gemaakt 

had. Er zijn nog wat dingen die beter kunnen, maar hier wordt later naar gekeken. Bas 

wacht verdere opdrachten wat dit betreft dus af. Voor nu gebruiken we de nieuwe 

indeling maar houden we de oude mappen nog als backup, waarin dus geen dingen 

veranderd of geplaatst dienen te worden. 

AP Bas: oude map goede benoemen en komende tijd bijhouden of hij niet gebruikt 

wordt. 
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Peter biedt nog aan de notulen na te lezen ipv Paul, maar dit is niet nodig volgens Paul. 

De afspraak is dat Bas zorgt dat Paul ze uiterlijk dinsdag op kan sturen. 

 

Paul bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. 

  

 

Tilburg, 18 november 2019 

www.notulant.nl 

 

 

 

 

 


