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Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2016 
 

Structuur  
Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen ‘ wijkzorg’ en ‘wonen met zorg’ hebben 
binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten: 
‘jeugdgezondheidszorg’ en ‘maatschappelijk werk’ en ‘thuisbegeleiding’ hebben één 
gezamenlijke cliëntenraad, de cliëntenraad Yunio.  
 
Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Sensire voor al 
haar locaties een bewonersraad en voor de gehele klantlijn ‘wonen met zorg’ een 
cliëntenraad ingesteld. Onderwerpen uit de WMCZ die betrekking hebben op de locatie 
worden in de bewonersraad besproken. Onderwerpen die overstijgend zijn en dus betrekking 
hebben op meerdere locaties worden in de cliëntenraad wonen met zorg behandeld.  
De klantlijn ‘wijkzorg’ heeft klankbordgroepen per gemeente. De voorzitters van die 
klankbordgroepen vormen met elkaar de cliëntenraad wijkzorg.  
Voor de cliëntgroepen van ‘jeugdgezondheidszorg’ en ‘algemeen maatschappelijk werk’  en 
‘thuisbegeleiding’ is een gezamenlijke cliëntenraad ingesteld; de cliëntenraad Yunio. 
Daarnaast heeft Sensire een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig 
met activiteiten die betrekking hebben op heel Sensire zoals de strategie, de begroting, de 
jaarrekening en de klachtenstructuur. Gesprekspartner van de centrale cliëntenraad is de 
voorzitter van de raad van bestuur. 
 
Samenstelling 
De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en 
afgevaardigden (de voorzitters en een lid) van de cliëntenraden wonen met zorg, wijkzorg en 
Yunio. Een overzicht van de structuur van de cliëntenraden en de samenstelling van de 
centrale cliëntenraad in december 2016 zijn opgenomen als bijlage 1.  
 
Belangrijke onderwerpen in 2016 
Een belangrijk onderwerp in 2016 was het project de Heikant-eling in het kader van de  
deelname aan het project Waardigheid en Trots van VWS. Het projectplan omvat de 
toekomstvisie voor wonen met zorg waarin bewoners/familie in regie zijn. Om de 
zeggenschap over het dagelijks leven en wonen bij bewoners / familie te leggen is de oude 
bewonersraad opgeheven en vormen nu de contactpersonen van de bewoners de 
familieraad. Voor de cliëntenraad ligt de uitdaging in het vinden van een goede modus 
waarin de familie zeggenschap heeft over de locatie maar ook, zonder een directe 
vertegenwoordiger af te willen vaardigen, de verbinding houdt met de cliëntenraad wonen 
met zorg die vanuit de WMCZ adviseert over zaken die heel wonen met zorg raken. 
Daarnaast was de raad betrokken bij de keuze voor de besteding van de extra middelen. 
  
Overige belangrijke onderwerpen waren de ontwikkelingen rond de invoering van de nieuwe 
wetten Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg en de WMCZ. Verder was de cliëntenraad 
nauw betrokken bij de klantreizen die Sensire in 2016 heeft gehouden bij klanten uit 
verschillende klantgroepen. Bij elke klantreis was een vertegenwoordiger van de 
cliëntenraad actief betrokken. Bij de klantreizen gaat het over de emotionele beleving van 
klanten van Sensire. Er zijn meer dan tweehonderd verbeterpunten uit naar voren gekomen 
die worden opgepakt.  
 
Bij Yunio is verder vorm gegeven aan de klantcontacten. Belangrijk was ook de start van het  
project Ouderportaal dat is ontstaan vanuit de wens van ouders om online diensten en 
digitale informatie. Doel is inzage in het kind dossier en het zelf afspraken kunnen maken of 
wijzigen. Bij wijkzorg zijn het afgelopen jaar weer diverse wisselingen binnen de 
klankbordgroepen geweest. De klankbordgroepen en de vacatures in de cliëntenraad zijn 
goed (her)bezet. In november is een evaluatiebijeenkomst gehouden over de opzet en 
inhoud van de ‘Sensire luistert’ bijeenkomsten. Elke keer wordt weer duidelijk hoe belangrijk 
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het voor onze klanten is dat ze hun stem kunnen laten horen en dat er naar ze geluisterd 
wordt. Voor velen van hen is de medezeggenschap (ook) een vorm van zingeving.  
Bij wonen met zorg ging naast het project de Heikanteling ook aandacht uit naar de realisatie 
van een Parkinson unit en hoe in de komende jaren vorm en inhoud te geven aan ‘Aandacht 
voor zingeving, ruimte voor levensvragen’ bij bewoners, professionals en organisatie.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst  
Deze bijeenkomst is een mooie traditie waarin we even terugkijken maar vooral ook vooruit 
kijken naar wat op ons afkomt aan de hand van een actueel onderwerp. In januari van 2016 
namen we na ruim 9 jaar afscheid van de voorzitter van de centrale cliëntenraad Chris 
Voerman. Ruud Hiddink nam per 1-1-2016 de voorzittersfunctie van hem over.  
 
Klanttevredenheid onderzoeken  
In samenwerking met de cliëntenraad wordt binnen wijkzorg, twee maal per jaar (voorjaar - 
najaar) in elke gemeente een informele klantbijeenkomst gehouden met als titel: ‘Sensire 
luistert’. Deze bijeenkomsten zijn informatief en gezellig met als doel in gesprek te gaan met 
klanten over hun ervaringen en tips met betrekking tot de zorg- en dienstverlening. 
Halfjaarlijks wordt een samenvatting van de genoemde punten (positieve, verbeterpunten en 
suggesties) gemaakt en deze worden besproken in de overlegvergadering met de manager. 
De verbeterpunten (en suggesties) worden, samen met informatie uit andere bronnen zoals 
klantevaluaties en klachten gebruikt als input voor het jaarplan voor de wijkzorg.  
 
Daarnaast registreert Sensire op Zorgkaart Nederland. Een mooi middel om ervaringen en 
waarderingen van klanten te verzamelen. De cliëntenraad is blij met deze registratie omdat 
dit direct per locatie en per gemeente inzicht geeft in de klanttevredenheid. De cliëntenraad 
wil het plaatsen van reviews op Zorgkaart Nederland meer promoten zodat een nog reëler 
beeld ontstaat.    
 
De uitkomsten van het digitale klanttevredenheid onderzoek van jeugdgezondheidszorg 
worden met de cliëntenraad besproken. Voor maatschappelijk werk en thuisbegeleiding 
wordt gekeken naar een andere vorm voor het klanttevredenheid onderzoek. 
 
Betrokkenheid bij inspectiebezoeken en sollicitatieprocedures  
Ook in 2016 sprak de cliëntenraad met de inspectie wanneer deze Sensire bezocht en werd 
zij betrokken bij sollicitatieprocedures, onder andere voor de directeur zorg. 
 
Adviezen 
1. Advies begroting Sensire 2016 
De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de begroting Sensire 2016. In haar 
advies heeft de cliëntenraad de bestuurder op enkele risico’s gewezen.  
 
2. Advies jaarrekening Sensire 2015 
De Clientenraad sprak haar waardering uit voor de keurige maar vooral toegankelijke 
toelichting. Deze was prettig te lezen en erg open en inzichtelijk. De uitleg en de 
gepresenteerde stukken gaven de Clientenraad voldoende inzicht in de financiële 
verantwoording over het jaar 2015. De jaarstukken sluiten aan op de door de Clientenraad 
geaccordeerde begroting. Deze is goed gemonitord en er is een goede uitvoering gegeven 
aan de begroting. De cliëntenraad adviseerde positief.  
 
3. Advies aanpassing privacyreglement 
De invoering van de nieuwe Wet meldplicht datalekken per 1-1- 2016 maakt aanpassing van 
het privacyreglement noodzakelijk. Met de aanpassing wordt voor klanten duidelijk wat er 
met datalekken wordt bedoeld en dat dit gemeld moet worden. De raad adviseerde positief.  
 
 



 3 

4. Advies vrijwilligersbeleid Sensire – Yunio 
In het advies voor het vrijwilligersbeleid voor heel Sensire zijn de aandachtspunten voor 
wonen met zorg opgenomen. Voor deze klantlijn wordt dit beleid nog verder specifiek 
uitgewerkt en de cliëntenraad wordt daarbij betrokken en kan deze punten daarbij inbrengen. 
De raad adviseerde positief.   
 
5. Advies overname wijkzorg Diafaan 
Al eerder koos Sensire wijkzorg ervoor om haar activiteiten uit te breiden naar de Liemers 
omdat klanten daar zelf om vroegen. De Liemers sluit aan bij het werkgebied van Sensire en 
de overname van de wijkzorg van Diafaan ziet de raad als een logisch gevolg. De raad is blij 
dat klanten van diafaan nu ook kunnen kiezen voor de zorg van Sensire en dat op deze 
manier continuïteit van zorg voor hen kan worden geboden. De cliëntenraad adviseerde 
positief. 
 
6. Advies overeenkomst tot het aangaan van een volledig pakket thuis 
Het is gebruikelijk om zorgovereenkomsten voor te leggen ter goedkeuring. In dit geval is de 
overeenkomst een samenvoeging van bestaande overeenkomsten en daarom ter informatie 
toegezonden. De raad was akkoord en heeft de bestuurder daarbij verzocht in de 
klantovereenkomsten voor klanten begrijpelijke taal te gebruiken.   
 
7. Advies Familienet 
Uit de pilot blijkt dat deelname bijdraagt aan een betere communicatie tussen team en familie 
en daarmee het welzijn van bewoners vergroot. De raad ging akkoord met de uitrol.  
 
8. Advies aanpassing overeenkomst tot het aangaan van zorg met verblijf 
In het kader van de privacywetgeving is een alinea over het gebruik van Familienet 
toegevoegd aan de zorgovereenkomst. De cliëntenraad ging akkoord met deze toevoeging.  
 
9. Advies huisregels 
Vanuit de BOPZ wetgeving dient Sensire jaarlijks de huisregels op instellingsniveau te 
evalueren met de cliëntenraad. De raad stemde in met de nieuwe afspraken waarbij is 
afgesproken dat in overleg aanvullende afspraken per locatie kunnen worden gemaakt.    
 
10. Advies managementstructuur wonen met zorg 
Al vaker was gesproken over de wijziging in aansturing. Het voorstel waarin een manager 
zorg en een manager wonen werden benoemd met daarnaast een aparte projectmanager 
ten behoeve van projecten vond de raad logisch en een goede keuze. De raad ging akkoord.  
 
11. Advies implementatie klein geluk arrangement 
Bewoners/familieleden kunnen tegen betaling van 15 euro per maand extra inzet van een 
woonbegeleider inkopen voor individuele of groep gebonden welzijnsactiviteiten. De 
cliëntenraad heeft op basis van een positieve evaluatie van de pilot door bewoners en 
familieleden ingestemd met de uitrol van dit arrangement over heel wonen met zorg.  
 
12. Advies begroting 2017 
Allereerst heeft de cliëntenraad haar complimenten overgebracht ten aanzien van de 
helderheid en toegankelijkheid. De begroting zag er goed uit en de transparantie is nog 
verder vergroot. Wel heeft de raad de bestuurder geattendeerd op enkele zaken die in de 
ogen van de cliëntenraad aandacht vragen. 
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Wonen met zorg 
In 2016 zijn op alle locaties bewoners/familie avonden gehouden. De invulling van de 
bewoners/ familieavonden was in samenspraak met de bewonersraden van betreffende 
locatie. Belangrijk was ook de deelname aan het project Waardigheid en Trots van VWS; de 
Heikanteling. Familie en bewoners zijn in regie over de dagelijkse gang van zaken met 
betrekking tot het leven en wonen. Het projectplan omvat de toekomstvisie voor wonen met 
zorg en dient ter informatie en inspiratie. De cliëntenraad is nauw betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van dit plan en de besteding van de extra middelen vanuit 
Waardigheid en Trots.  Verder is in 2016 aandacht besteed aan de realisatie van een 
Parkinson unit en een nieuw elektronisch cliënt dossier. Ook is een werkgroep ingesteld die 
kijkt hoe in de komende jaren vorm en inhoud te geven aan ‘Aandacht voor zingeving, ruimte 
voor levensvragen’ bij bewoners, professionals en organisatie.  
Bij wonen met zorg is onder andere ook aan bod geweest: 

- Begroting en jaarplan wonen met zorg  
- Het jaarplan cliëntenraad Sensire 
- Deelname landelijke week van zorg en welzijn  
- Kwaliteit van zorg binnen wonen met zorg  
-    Ontwikkelingen wonen met zorg 
- Facilitaire zaken en tarieven services 2016 
- Het contact met de teamverpleegkundigen die in het kader van de 

klantmedezeggenschap het overleg voeren met de bewonersraden. 
- Jaarplan welzijnscoordinatoren 
- Missie en visie wonen met zorg 
- Pilots familienet en klein geluk arrangement 
- Nieuw klanttevredenheid onderzoek 
- Vrijwilligersbeleid ( nadere uitwerking volgt) 
- Lange termijn huisvestingsplan 
- Rapportage audit voor ISO certificering 

 
Themabijeenkomsten 
Ook zijn er in 2016 weer 3 themabijeenkomsten gehouden. Deze extra bijeenkomsten 
bieden naast de overlegvergaderingen veel ruimte voor de ontwikkelingen en belangrijke 
onderwerpen binnen heel wonen met zorg. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen 
en ook leden van bewonersraden zijn welkom. Onderwerpen in 2016 waren onder andere de 
invulling bewoner/familieavonden, de begroting en het jaarplan 2016, een presentatie over 
het expertisecentrum, aandacht voor zingeving, ruimte voor levensvragen en inzet van de 
geestelijke verzorger, welzijnsarrangementen, een toelichting op de kwaliteitsrapportage, het 
project de Heikanteling (waardigheid en trots) en de klantreis.   
 
Yunio 
De cliëntenraad Yunio kent een interne verdeling waarbij de leden de verschillende 
klantgroepen als aandachtsgebieden hebben verdeeld. In  2016 is verder vorm gegeven aan 
de klantcontacten. In Aalten/Dinxperlo zijn ideëen/suggestieboxen uitgezet voor klanten van 
maatschappelijk werk en thuisbegeleiding en een lid van de clientenraad heeft het 
mammacafe in Aalten bezocht. Belangrijk ook was de start van het project Ouderportaal. Het 
projectplan Ouderportaal is ontstaan vanuit de wens van ouders om online diensten en 
digitale informatie. Doel is inzage in het kinddossier en het zelf afspraken kunnen maken of 
wijzigen. Daarnaast ontstaat een communicatiekanaal waarlangs ook klant-tevredenheid kan 
worden gemeten. Twee leden van de clientenraad Yunio hebben namens de clientenraad 
deelgenomen aan de toetsing voor het ISO-certificaat. De auditor was positief verrast over 
de professionaliteit van de clientenraad.  
In de cliëntenraad van Yunio is onder andere behandeld: 

- Uitbreiding Homestart met Homestart + 
- Vrijwilligersbeleid  
- De begrotingen en de jaarplannen van de klantgroepen van Yunio 
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- Jaarplan cliëntenraad Yunio  
- Projectplan Ouderportaal: de cliëntenraad participeert in één van de werkgroepen.    
- Ontwikkelingen van de verschillende klantlijnen binnen Yunio 

Belangrijke ontwikkelingen waren het teruglopen van de indicaties thuisbegeleiding 
en de ontwikkelingen binnen maatschappelijk werk waarbij enkele gemeenten 
maatschappelijk werkers van Sensire overnamen en in de sociale teams inzetten.    

- Kwaliteit van zorg 
- Resultaatgesprekken; over het zo zelfstandig mogelijk laten werken van de teams en 

de vraag hoe de kwaliteit te bewaken, te verbeteren en te borgen.   
- Aanbestedingen en de rol van de clientenraad daarbij  
- Werving nieuwe leden cliëntenraad Yunio  
- Verder is gesproken over klachten en hoe daar mee wordt omgegaan. 

 
Wijkzorg  
De cliëntenraad wil de klantvertegenwoordiging zo dicht mogelijk bij de klanten. Ook in het 
afgelopen jaar zijn weer diverse wisselingen binnen de klankbordgroepen geweest. De 
klankbordgroepen en de vacatures in de cliëntenraad Wijkzorg zijn inmiddels goed 
(her)bezet. In 2016 zijn opnieuw Sensire luistert bijeenkomsten in de gemeenten gehouden. 
De bijeenkomsten leveren waardevolle informatie op over de zorg en dienstverlening van 
Sensire en klanten waarderen ze enorm. In november is een evaluatiebijeenkomst gehouden 
over de opzet en de inhoud van de Sensire luistert bijeenkomsten met alle leden van de 
klankbordgroepen. Elke keer weer wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het voor onze 
klanten is dat ze hun stem kunnen laten horen en dat er naar ze geluisterd wordt. Voor velen 
van hen is de medezeggenschap (ook) een vorm van zingeving.  
Sinds juni heeft Sensire de thuiszorg van Diafaan overgenomen en zijn er in het 
aangrenzend werkgebied de Liemers klanten bijgekomen. In 2017 is het de bedoeling ook in 
het nieuwe gebied klankbordgroepen en Sensire luistert bijeenkomsten te realiseren. Ook 
zijn in 2016 binnen Wijkzorg klantreizen gehouden. Klantreizen zijn een middel om inzicht te 
krijgen in de emotionele beleving van klanten en hun omgeving; wat maakt indruk? waar 
wordt de klant blij van? waar kan Sensire echt het verschil maken? In elke 
klantreiswerkgroep neemt ook een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad zitting.   
In 2016 heeft de cliëntenraad Wijkzorg onder andere de volgende onderwerpen behandeld: 

- Het functioneren van de klankbordgroepen, waarbij de wisselingen binnen de 
klankbordgroepen en contacten met de wijkverpleegkundige medezeggenschap aan 
bod komt en de informele klantcontacten (Sensire luistert) in de gemeenten  

- De begroting en het jaarplan voor Wijkzorg  
- Het jaarplan voor de cliëntenraad 
- Deelname Week van zorg en welzijn.  
- (Mobiele) nachtzorg  
- Zorg op afstand (ZOA); Er is een vaste vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad 

betrokken bij de ontwikkelingen van ZOA.   
- Kwaliteit van zorg  
- Organisatievernieuwing Wijkzorg  
- Deelname aan Zorgkaart Nederland 
- Mantelzorgbeleid  

 
Centrale cliëntenraad 
In de Sensire structuur richten de cliëntenraden alle aandacht op het eigen gebied en zorgt 
de centrale cliëntenraad voor overkoepeling. In de uitvoering werkt het zo dat bij de adviezen 
die de centrale cliëntenraad voorgelegd krijgt, zij zich laat adviseren door de cliëntenraad 
van de klantlijn waarop het advies betrekking heeft. De centrale cliëntenraad houdt zich dus 
bezig met de Sensire brede onderwerpen. Daarnaast onderhoudt de raad interne en externe 
contacten.  



 6 

Sinds 1 januari 2016 heeft de centrale cliëntenraad een nieuwe voorzitter, de heer Ruud 
Hiddink. Na voordracht door Sensire is hij ook toegetreden tot de Raad van Advies van 
Zorgbelang Gelderland.  
 
Belangrijke onderwerpen in 2016 waren de invoering van de nieuwe wet Kwaliteit, Klachten 
en Geschillen Zorg per januari 2017 en de aanpassingen in de wet WMCZ. Ook de 
professionalisering van de wijkverpleegkundigen kreeg de nodige aandacht.  
Naast het jaarlijkse bezoek aan de raad van toezicht bezochten leden van de centrale 
cliëntenraad diverse bijeenkomsten. Voorbeelden zijn ‘Cliëntenraden in gesprek met de 
inspectie’, georganiseerd door LOC en de bijeenkomst: ‘Cliëntenraden en invloed op 
zorginkoop’ door de NCZ. Met andere cliëntenraden en mantelzorgers is in het kader van de 
ontwikkeling van het nieuwe Kwaliteitskader V&V input gegeven op wat klanten belangrijk 
vinden. Daarnaast bezochten leden van de centrale cliëntenraad bijeenkomsten voor 
cliëntenraden bij de zorgkantoren Menzis en Zilveren Kruis.  
De centrale cliëntenraad werd betrokken bij de selectiegesprekken voor de directeur zorg en 
de ISO-certificering. De voorzitter was aanwezig bij het gesprek tussen bestuurder en de 
directeur – generaal van de Inspectie voor de gezondheidszorg. Gesproken is over 
dilemma’s die wijkverpleegkundigen in de praktijk tegenkomen betreffende kwaliteit van zorg.   
In 2016 heeft de centrale cliëntenraad zich onder andere bezig gehouden met:   

- Het jaarverslag cliëntenraden over 2015 
- Begroting en jaarplan cliëntenraad 2016 
- De ontwikkeling van de klantmedezeggenschap structuur en het bewaken van de 

uitgangspunten en afspraken.  
- Evaluatie eigen functioneren.  
- Ontwikkelingen kwaliteit en de pilot Zorg Exellent Systeem (ZES) 
- Aanwezigheid bij beleidsdagen Sensire 
- Governance 
- Oprichting Nederlands wijkverpleegkundig genootschap en oprichting VAR  
- Aanbestedingen en de input en invloed van de cliëntenraad daarop 
- Bespreken ontwikkelingen in het werkveld zoals onderzoek bekostiging 

wijkverpleging en de uitkomsten transitiecommissie sociaal domein. 
- Het klachtenjaarverslag 2015  
- Waardigheid en Trots, deelname middels het project de Heikant-eling en de 

aanmelding voor het project Radicale vernieuwing van LOC en VWS. 
- Calamiteitenregeling  
- Gepubliceerde IGZ lijst  
- ISO-certificering  
- Ontwikkelingen medisch service centrum en zorg op afstand 
- De strategie / strategische thema’s 

      -     Het volgen van de (door)ontwikkelingen met betrekking tot de organisatievernieuwing  
- Voorbereiding nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden van alle raden in januari 2017 

 
Werkgroepen  
Ook in 2016 waren binnen de cliëntenraad werkgroepen actief. De werkgroep financiën en 
organisatie bespreekt met de directeur Sensire Servicebedrijf de kwartaalcijfers, de 
begroting en de jaarrekening. De werkgroep facilitair/vastgoed spreekt regelmatig met de 
manager Hotel en facilitaire diensten over voor klanten belangrijke onderwerpen zoals 
voeding, schoonmaak en vastgoed. De werkgroep WMO (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) is niet meer structureel actief. De leden spreken individueel met de 
relatiemanager over onderwerpen die betrekking hebben op de WMO. In de werkgroep 
ontwikkelplannen’ wordt met de manager over de zelfanalyse binnen wonen met zorg met 
de bijbehorende verbeterplannen gesproken. In de werkgroep ‘welzijnsarrangementen’ 
wordt in een samenwerking tussen management en cliëntenraad gezocht naar manieren 
waarop meer service tegen lage(re) kosten geboden kan worden om zo meer welzijn en 
keuzevrijheid voor bewoners te genereren. In de werkgroep ‘communicatie’ houden leden 
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van de cliëntenraad wonen met zorg zich samen met de managers bezig met een betere 
communicatie naar de achterban, de bewoners en familie. Naast het nadenken over de 
invulling van de bewoners/familieavonden wordt gedacht aan het implementeren van een 
soort nieuwsbrief voor bewoners/familie waarin managers en medezeggenschap schrijven 
over veranderingen in de zorg, het beleid en hoe de medezeggenschap daarbij wordt 
betrokken en adviseert.  
In 2016 is de werkgroep Geestelijke verzorging  ingesteld die samen met de manager 
wonen met zorg en de geestelijke verzorgers kijkt hoe in de komende jaren vorm en inhoud 
te geven aan ‘Aandacht voor zingeving, ruimte voor levensvragen’ bij bewoners, 
professionals en organisatie. De werkgroep kwaliteit is in 2016 niet actief geweest. Kwaliteit 
is binnen de klantlijnen steeds een vast agendapunt. In 2017 wordt gekeken hoe (opnieuw) 
verbinding te maken met de Sensire brede kwaliteitsonderwerpen. 
 
De notulen van de werkgroepen financiën en organisatie en kwaliteit worden voor de 
vergadering van de centrale cliëntenraad geagendeerd en daarin besproken. De notulen van 
de werkgroepen facilitaire dienst / huisvesting, ontwikkelplannen, welzijnsarrangementen, 
communicatie en geestelijke verzorging in de cliëntenraad wonen met zorg en notulen van 
de werkgroep WMO worden geagendeerd en besproken in de cliëntenraad wijkzorg.  
 
Contact Raad van Toezicht 
Jaarlijks wordt de centrale cliëntenraad uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van 
Toezicht. Op 26 april 2016 is in de Raad van Toezicht vergadering met elkaar gesproken 
over het thema cultuur en cultuurverandering. In november was de informele ontmoeting met 
de raad van toezicht. Naast deze twee jaarlijkse momenten tussen de cliëntenraad en de 
raad van toezicht spreken de voorzitters van beide organen elkaar ook halfjaarlijks.   
 
Externe contacten 
In 2016 heeft de cliëntenraad contact gehad met een aantal externe partijen.  

 Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) 
Op 28 januari 2016 sprak de cliëntenraad met de beleidsmedewerkers (Care) van de 
NPCF (Patiëntenfederatie). Onderwerpen waren Mijn kwaliteit van leven, Zorgkaart 
Nederland, de wet WMCZ en de discrepantie tussen informatie vanuit de overheid en 
de uitvoering door het zorgkantoor. Verder was er een presentatie over het aanbod 
digitale zorg door Sensire.    
Zorgbelang Gelderland.  
In 2016 is geen afspraak geweest met Zorgbelang Gelderland.   

 NCZ                                                                                                                               
Ook in 2016 zijn weer themabijeenkomsten/trainingen van NCZ bezocht waarin naast 
het opdoen van kennis ook het uitwisselen van ervaringen en het netwerken als zeer 
waardevol werd ervaren. 

 
 
 
Varsseveld, februari 2017 
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Bijlage 1: Overzicht structuur cliëntenraad Sensire 
 

 
 
Ambtelijk secretaris 
De Raad van bestuur van Sensire hecht aan goed functionerende cliëntenraden. Daarom is 
er een ambtelijk secretaris die ervoor zorgt dat de cliëntenraden voldoende ondersteuning 
krijgen. De secretaris regelt alles rond de vergaderingen van de cliëntenraden wijkzorg, 
wonen met zorg, Yunio en de centrale cliëntenraad. Daarnaast ondersteunt zij, waar nodig, 
klankbordgroepen en bewonersraden.  
 
 
Samenstelling  
De centrale cliëntenraad van Sensire was op 31 december 2016 als volgt samengesteld: 
 
De heer R. Hiddink     onafhankelijk voorzitter  
 
De heer A. Koster     voorzitter wonen met zorg 
De heer H. Lensink     lid  wonen met zorg  
 
De heer T. Beeftink     voorzitter wijkzorg  
De heer J. Larsen     lid  wijkzorg 
 
De heer F. Wolsink     voorzitter Yunio  
Mevrouw M.Ottevanger     lid  Yunio 
 
Mevrouw K. Klein Goldewijk    ambtelijk secretaris 
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