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VOORWOORD 

De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2017 en geeft aan waar zij in 2018 
aandacht aan wil besteden. 
Hiermee voldoet zij aan het gestelde in de artikelen 8.4 en 8.1 van het reglement medezeggenschap cliënten 
Synthese. 
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1. DOELSTELLING 

 
De cliëntenraad stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Synthese te beharti-
gen. 
 
In de wet medezeggenschap cliënten, is de medezeggenschap van cliënten en patiënten in de welzijns-, ge-
zondheids-, en ouderenzorg geregeld. Het middel daartoe is de cliëntenraad. Doel van de cliëntenraad is om 
vanuit het cliëntperspectief naar de dienstverlening van Synthese te kijken.  
 
Naast het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen ten aanzien van beleidszaken aan de Raad van 
Toezicht en de directeur-bestuurder heeft de cliëntenraad een signaleringsfunctie met betrekking tot knelpun-
ten zowel op uitvoerings- als beleidsniveau. 
 
De cliëntenraad geeft aan een bijdrage te willen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstver-
lening van Synthese. 
 

2. SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD 

 
Per 1-1-2017 was de samenstelling van de cliëntenraad als volgt: 

 Mevrouw Truus Vullers, gemeente Leudal 
 De heer Lucas de Ruijter, gemeente Beesel 
 Mevrouw Marjan Hartman, gemeente Gennep 
 De heer Mart van Boekel, gemeente Gennep 
 De heer Sander Brugmans, gemeente Venray 
 De heer Will Kapteijns, gemeente Horst aan de Maas 
 Secretariële ondersteuning Synthese door mevrouw Esther van der Wegen. 

 
 
Het afgelopen jaar is de cliëntenraad op allerlei fronten op zoek geweest naar nieuwe leden. 
Dit heeft ertoe geleid dat een aantal mensen zich hebben aangemeld als kandidaat lid. 
Na een kennismakingsperiode zullen zij besluiten of zij definitief zitting nemen in de raad. 
 
De samenstelling van de cliëntenraad per 1-1-2018 is terug te vinden in hoofdstuk 4: Werkplan 2018. 
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3. ONDERWERPEN 2017 

Vergadering Thema’s Conclusie/ Advies 

09-01-2017 Jaarplan Synthese 2017  Meer aandacht voor vrijwilligers in jaarplan 
(het wel of niet slagen van het vrijwilligers-
beleid). 

 Brainstormen over ‘hoe kunnen we de 
cliënt het beste vertegenwoordigen?’ 

Kort samengevat wil de cliëntenraad:  
 In gesprek met de lokale organisatie 

(teamleider Synthese) 
 In gesprek met de lokale wijkraden 
 In gesprek met de cliënten / vrijwilligers 
 Middel is de vindbaarheid op de web-

site.  

13-02-2017 Aanvulling op ‘hoe kunnen we de  
cliënt het beste vertegenwoordigen?’ 

 Feeling houden met cliënt door bij bijeen-
komsten aanwezig te zijn. 

 Klankbordgroep? 
 Presentatie cliëntenraad op Synthesedag 

om medewerkers te informeren en bij de  
cliëntenraad te betrekken. 
 

 Vrijwilligers bij Synthese (met Gert van 
der Steen, aandachtsfunctionaris vrijwil-
ligers) 

 Synthese heeft veel vrijwilligers. Zij werken 
met name voor Papierkroam, OOK (Onder-
steuning voor Ouders en Kinderen), begelei-
ding statushouders, buurtbemiddeling. 

 Klachtenprocedure: vrijwilligers kunnen 
klachten/problemen melden bij hun coördi-
nator en als zij er niet uitkomen kunnen ze 
contact opnemen met het MT. 

 Er is een inspraakmodel voor vrijwilligers. 
Zie vrijwilligersbeleid. 

 Interesse voor vrijwilligerspanel wordt ge-
polst. 

 Verdringingsvraagstuk: Het UWV is alert op 
het verdringingsvraagstuk. Voor synthese is 
dat meer een bedreiging als een kans. Gert 
is bezig om vacatureteksten onder de loep 
te nemen om niet in de problemen te komen 
met het UWV.  

 Scholingsaanbod ligt bij de coördinator zo-
dat vrijwilligers getraind de deur uit gaan. 

13-03-2017 Diverse zaken betr. communicatie, kwa-
liteit en veiligheid (met Karin Corten-
bach, senior secretaresse) 

 De cliëntenraad moet beter zichtbaar zijn op 
de (nieuwe) website van Synthese. 

 Er zal een voorstel gemaakt worden voor 
een informatiekaartje van de cliëntenraad. 

 Cliëntenraad komt op agenda volgend over-
leg klusteam kwaliteit en veiligheid.  

 Op 5 september zou de cliëntenraad zich 
kunnen presenteren tijdens de Synthese-
dag. 

 Cliëntenraad schrijft stukje voor in nieuws-
brief vrijwilligers van mei-juni.   

 Jaarverslag 2016 en werkplan 2017 Doorgesproken. Aanpassingen worden ver-
werkt. Hiervoor wordt een nieuw format ge-
maakt waarin kort en bondig kan worden weer-
gegeven waar de cliëntenraad mee bezig is 
geweest. 

10-04-2017 o.a. daling cliënttevredenheid Horst aan 
de Maas (met teamleider Gaby Hustedt) 

Het is zorgelijk dat de respons teruggelopen is 
en de vraag is of deze respons een reëel beeld 
geeft. Afgesproken wordt dat (in Mook) uitge-
probeerd wordt  of het een toegevoegde 
waarde heeft dat de maatschappelijk werker 



Jaarrapportage 2017 en werkplan 2018 - Cliëntenraad Synthese 5 

met de cliënt bespreekt of het gewenste resul-
taat is bereikt.  

Rapportage opdrachtgevers  Ook hier is een lage respons.  
 Een van de antwoordmogelijkheden is ‘weet 

niet’. Dit kan een vertekend beeld opleveren. 
Dit wordt meegenomen naar het onder-
zoeksbureau. 

  

08-05-2017 Stukje voor nieuwsbrief vrijwilligers Tekst doorgenomen en definitief gemaakt. 

 Informatiekaartje cliëntenraad Tekst doorgenomen en definitief gemaakt. 

 Vacature cliëntenraad Door het vertrek van Sander Brugmans is er 
een nieuwe voorzitter nodig. Voorzitterschap 
voorlopig roulerend. Vacature op website en 
Social Media. 

12-06-2017 Overleg cliëntenraad Synthese met raad 
van toezicht Synthese 

Kennismaking nieuwe leden. 

 Jaarverslag 2016 en werkplan 2017 Advies/tips RvT aan CR: 
 Stakeholdersbijeenkomst organiseren. 
 Sparren met andere cliëntenraad. 
 Intensiever gebruik maken van media, bv. 

vlogger of blogger inschakelen om doel-
groep te bereiken. 

 Opdracht geven aan studenten m.b.t. hoe te 
communiceren met de cliëntenraad. 

 Rolverdeling raad van toezicht en sa-
menwerking met cliëntenraad 

Voorstel van Raad van Toezicht om voortaan 
met een kleinere delegatie te overleggen om 
zo meer verdieping te krijgen. De cliëntenraad 
zal hier op terug komen bij de Raad van Toe-
zicht. 

11-09-2017 Evaluatie Synthesedag en hoe verder 
met de ideeën van de medewerkers. 

De cliëntenraad heeft zich gepresenteerd op 
de Synthesedag van 5 september en aan de 
medewerkers gevraagd om tips m.b.t. het uit-
voeren van het werk van de cliëntenraad en op 
een goede manier in contact te komen met cli-
ënten. Het was een positieve bijeenkomst en 
er zijn veel reacties ontvangen. Afgesproken 
wordt om in een van de komende overleggen 
de reacties te rubriceren en een plan van aan-
pak te maken. Via Gesprek in Synthese zal 
hierover gecommuniceerd worden met de me-
dewerkers. 

09-10-2017 Kennismaking met de heer Jos Voncken De heer Voncken uit Baexem is benaderd door 
medewerkster Yvonne Reijnders. Hij zal een 
paar keer deelnemen aan het overleg en dan 
beslissen of hij definitief lid wordt van de  
cliëntenraad.  

 Voortgangsrapportage Synthese Besproken met bestuurder. 

 Rapportage vrijwilligerstevredenheids-
meting 

Voorbesproken voor volgend overleg waarin 
dit besproken wordt met  teamleider Cindy van 
Erp. 

 Tussenrapportage cliënttevredenheids-
meting 

Voorbesproken voor volgend overleg waarin 
dit besproken wordt met teamleider Cindy van 
Erp. 

06-11-2017 Kennismaking met mevrouw Resi Stap-
pers 

Mevrouw Stappers uit de gemeente Horst aan 
de Maas zal een paar keer deelnemen aan het 
overleg en dan beslissen of zij definitief lid 
wordt van de cliëntenraad.  

 Tussenrapportage cliënttevredenheids-
meting en rapportage vrijwilligerstevre-
denheidsmeting (met teamleider Cindy 
van Erp) 

 Lage respons  
 Cliënt is geen eigenaar van het proces. 
 Vrijwilligers vinden het belangrijk om hun in-

zet en uren zelf te bepalen. 
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 Vrijwilligers vinden dat de scholingsmogelijk-
heden en het beter informeren over de gang 
van zaken verbeterd kunnen worden. 
 
Acties 

 Synthese is bezig met een nieuw cliëntregi-
stratiesysteem. 

 In 2018 oriënteren op hoe metingen in sa-
mengestelde teams gedaan kunnen worden 
en wat Synthese verwacht of nodig heeft van 
deze metingen om te kunnen verbeteren als 
organisatie. 

 Synthese hoopt in 2018 de systemen zo op 
orde te hebben dat er in 2019 gemeten kan 
worden vanuit ambities. 

 Cultuur veranderen, hoe om te gaan met 
klanttevredenheidsmeting door laagdrempe-
ligheid. 

 Vereenvoudigen van vragenlijsten. 
 Dossierinhoud verbeteren (formulieren). 
 Synthese kijkt of de klanttevredenheidsme-

ting in eigen beheer gaat doen vanaf  
1-1-2019 d.m.v. een eigen dashboard om 
het meer teamgebonden te maken. 

 Er wordt door vrijwilligers weinig gebruik ge-
maakt van de website. Een nieuwe website 
is in de maak en sluit hopelijk beter aan. 

 De vrijwilligerscoördinatoren krijgen weinig 
tot geen vragen op het gebied van scholing 
hoewel er wel wordt aangegeven dat daar 
behoefte aan is. Een mogelijkheid is om bij 
het aannamegesprek te toetsen welke be-
hoeften er zijn om de juiste tools te hebben. 
 

Conclusie: 
Synthese is hier momenteel concreet mee aan 
de slag. Cindy van Erp neemt de feedback van 
de cliëntenraad mee in het proces. In december 
is er een terugkoppeling over de stand van za-
ken. 

 Terugkoppeling overleg met de heer J. 
Smolenaars inzake Strategisch Plan. 

Op verzoek van de heer Smolenaars heeft er 
een gesprek plaatsgevonden tussen hem en 2 
leden van de cliëntenraad. De inhoud van het 
gesprek was het Strategisch Plan 2015-2018 
om te toetsen of de doelen die zijn opgesteld 
zijn behaald of waar nog aan gewerkt moet wor-
den. De cliëntenraad vond het fijn om in dit ge-
sprek ervaringen te delen. 

11-12-2017 Uitwerking evaluatie Synthesedag Hier zal een hele vergadering aan besteed wor-
den op dinsdag 9 januari. 

 Cliënttevredenheidsmeting (met team-
leider Cindy van Erp) 

Terugkoppeling door Cindy van Erp: 
 Er worden in 2018 twee lijsten aange-

boden: een voor de lange termijn en 

een voor de eenmalige situaties. Ze 

worden ook laagdrempeliger in ge-

bruik. 

 2018 wordt een tussenjaar: hoe be-

langrijk zijn de gegevens en hoe draag 

je het uit? Vanaf 2019 gaat Synthese 

de meting zelf uitvoeren; dan is er ook 

zicht op alle gegevens. 
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4. Conclusie 

De cliëntenraad is het afgelopen jaar met name bezig geweest met de vraag ‘hoe kunnen we als cliënten-
raad iets betekenen voor de cliënten?’ De cliëntenraad heeft zichzelf het afgelopen jaar ten doel gesteld om 
meer feeling met de cliënt te krijgen om te zorgen dat de hulpverlening goed aansluit op de vraag van de  
cliënten.  
Tevens zijn we bezig geweest om een goede manier te bedenken om te toetsen of cliënten wel of niet tevre-
den zijn. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat het van belang is om daadwerkelijk te horen hoe cliënten de 
dienstverlening van Synthese ervaren. De cliëntenraad wil dichter bij het proces komen dat plaatsvindt  
tussen cliënt en hulpverlener. 
  

5. Werkplan 2018 

 
De samenstelling van de cliëntenraad per 01-01-2018: 

Naam Gemeente Rol 

Dhr. Lucas de Ruijter Beesel (woonachtig te Boxmeer) Voorzitter 

Mevr. Truus Vullers Leudal (woonachtig te Haelen) Lid 

Dhr. Mart van Boekel Gennep (woonachtig te Milsbeek) Lid 

Mevr. Marjan Hartman Gennep Lid 

Mevr. Resi Stappers Horst aan de Maas Lid 

Vacature Venray Lid 

Mevr. Esther van der Wegen Synthese Secretariële ondersteuning 

 
De cliëntenraad wil in 2018 aandacht aan de volgende vaste zaken besteden: 

 Jaarplan Synthese 
 Jaarrekening Synthese 
 Tevredenheidsonderzoeken 
 Feeling met cliënten. De cliëntenraad gaat actief naar bijeenkomsten waar cliënten aanwezig zijn. 

Minimaal naar 3 bijeenkomsten. 
 We houden contact met de directeur-bestuurder, teamleiders en aandachtsfunctionarissen. 
 Contact met andere cliëntenraden (kijkje in de keuken). 

 

 

 


