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Beste cliënt 
van de Stichting Anton Constandse,

Voor je ligt het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad van 
de Stichting Anton Constandse. Dit is mijn eerste jaar ge-
weest in het dagelijks bestuur (kerngroep) van de cliënten-
raad. Als penningmeester is het mijn taak te letten op de 
uitgaven en de boekhouding bij te houden. Er is mij ge-
vraagd een voorwoord te schrijven voor dit jaarverslag. Een 
hele eer, al helemaal omdat ik groot voorstander ben van 
openheid en transparantie richting elke cliënt.
 
We schrijven dit jaarverslag in de allereerste plaats voor 
jou, omdat de cliëntenraad verantwoording wil afleggen, 
zowel inhoudelijk als financieel, over het werk dat wij afge-
lopen jaar hebben gedaan. Vanuit cliëntperspectief hech-
ten wij eraan ook jouw belang maximaal te behartigen 
binnen alle lagen van de organisatie, van herstelonder-
steuners tot aan de bestuurder.
 
Natuurlijk was 2021 een corona-jaar, maar daar wil ik niet 
alleen bij stilstaan. Het vertrek van onze top-ondersteuner 
Annemieke Claproth (pagina 5) en de komst van een goede 
opvolger Dave van Zundert (pagina 7) waren indrukwek-
kende momenten die niet snel zullen worden vergeten.

Er is hard gewerkt aan nieuwe afspraken tussen de cliën-
tenraad en de bestuurder. Hoe dit is verlopen, lees je op 
pagina 9. 

Het laten doorgaan van kerngroep- en cliëntenraadverga-
deringen tijdens corona was ook dit jaar weer een moderne 
uitdaging. Communiceren via telefoon, mail en online vi-
deobellen was voor mij een hele aanpassing. Op pagina 11 
lees je hier meer over.

De cliëntenraad heeft ook in 2021 weer veel en top werk 
afgeleverd. Op pagina 12 en 13 worden enkele uitgebrachte 
adviezen uitgelicht. 

Tot slot vind je een opsomming met onze uitgebrachte 
adviezen en natuurlijk de financiële verantwoording in dit 
jaarverslag. 
 
Heel veel leesplezier met dit mooie jaarverslag. Ik hoop 
van harte dat we elkaar persoonlijk mogen ontmoeten ko-
mend jaar! 

Lid kerngroep cliëntenraad

Inhoud
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Afzwaai Annemieke

Annemieke werkte sinds 2015 als ondersteuner van de  
cliëntenraad. Vorig jaar heeft ze afscheid genomen van de 
Stichting Anton Constandse. Een moeilijk besluit, maar 
een dappere stap in het vervolg van haar carrière. Ze blijft 
werken als ondersteuner van een cliëntenraad, maar bij 
een instelling voor ouderenzorg.

“Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van een van de 
leukste banen binnen de stichting. Ik mocht werken met 
gemotiveerde cliënten die echt iets willen bijdragen aan de 
organisatie. Samen met hen zit je bovenop de beleidsver-
anderingen binnen de stichting en hierdoor ben je goed op 
de hoogte van alle actualiteiten. Zo keken we gezamenlijk 
naar wat bijvoorbeeld een reorganisatie nou precies in-
houdt voor cliënten. Ik vind het superbelangrijk om in een 
organisatie niet te verstranden in procedures, maar vooral 
te kijken waarvoor we het allemaal doen!”

Het was voor Annemieke best spannend toen ze aan de 
slag ging als ondersteuner van de cliëntenraad. “Het was 

mijn eerste baan waarbij ik mét cliënten werk. Dit was best 
een eyeopener; voorheen zag ik vooral de diagnose, nu zie 
ik mensen met kwaliteiten die soms last hebben van hun 
diagnose. Dus niet alleen is het cliëntenraadwerk erg goed 
voor cliënten, ook is het ondersteunen van de cliëntenraad 
erg goed voor mijn ontwikkeling. Niet voor niets dus dat ik 
eenzelfde functie blijf vervullen bij een andere instelling.”

De cliëntenraad is door de jaren heen fantastisch onder-
steund door Annemieke. Haar afscheid is gevierd in een 
cliëntenraadvergadering waarin zij werd overspoeld door 
warme en dankvolle berichten vanuit alle leden. De ge-
hele raad wenst Annemieke een mooie volgende stap als  
cliëntenraadondersteuner.
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Dave erbij

Per 1 september 2021 is Dave van Zundert de nieuwe on-
dersteuner van de cliëntenraad van de Stichting Anton  
Constandse. Hij is de spil tussen de organisatie en de cliën-
tenraad en door zijn inzet kunnen wij ons werk blijven doen.

“Ik werk al heel wat jaartjes voor de Stichting Anton Con-
standse. Ik ben begonnen bij werkeenheid Kadans. Dat zat 
in die tijd nog de Sumatrastraat. Later heb ik meegeholpen 
bij het opzetten van de locatie Riouwstraat. Later is dit sa-
mengevoegd met de Van Alkemadelaan tot Vita, waar ik 
ook enkele jaren heb gewerkt.”

“Omdat ik graag mijn creatieve ei kwijt wilde, ben ik gaan 
werken bij de afdeling Participatie. Helaas viel mijn eerste 
werkweek samen met de allereerste lockdown.” Na ander-
half jaar bij participatie te hebben gewerkt, kwam er voor 
Dave een droomvacature langs. “Hoewel ik het enorm naar 
mijn zin had met mijn werkzaamheden bij Participatie, heb 
ik toch direct gesolliciteerd op de functie van ondersteuner 
van de cliëntenraad. Een unieke kans op een unieke baan; 
dat heb ik met beide handen aangegrepen.”

Zo gezegd, zo gedaan. Dave is door de cliëntenraad aange-
nomen als nieuwe ondersteuner en doet dit werk inmiddels 

ruim een half jaar. “Het is totaal anders dan mijn vorige 
functies, maar wel wat ik ervan had verwacht. En nog be-
langrijker; ik vind het enorm leuk. Ik ben mezelf ook flink 
aan het ontwikkelen, waar ik heel blij mee ben. Ik heb im-
mers lang hetzelfde werk gedaan en er komt veel nieuws 
bij deze functie kijken. Waar ik erg aan moest wennen is 
dat het een solofunctie is. Er zitten geen andere medewer-
kers van de Stichting Anton Constandse in mijn team. Mijn 
directe collega’s zijn cliënten, waar ik heel blij van word.”

“Als ondersteuner van de cliëntenraad moet je een ech-
te duizendpoot zijn. Mijn voorganger was twee maanden 
eerder weg dan ik ben begonnen. Dit maakte dat de start 
nogal overrompelend was; er lag een hele berg werk voor 
de cliëntenraad klaar, dus voor mij was het ook hard wer-
ken. Dit maakt dat mijn werk nog niet vanzelf gaat en ik 
mijn routine nog heel erg moet vinden. Ik heb nu, begin 
2022, pas het idee dat we de weer op schema lopen en 
dat we nu kunnen beginnen met een frisse start van het 
cliëntenraadwerk.”
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Medezeggenschapsregeling

Alle rechten en plichten van een cliëntenraad worden gere-
geld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz). Omdat deze wet al uit 1996 stamde, was het hoog 
tijd voor een vernieuwing.

Het uitgangspunt van de nieuwe Wmcz is dat het recht 
op medezeggenschap dicht bij de cliënt wordt georga-
niseerd. Daarom heeft de Stichting Anton Constandse  
binnen de werkeenheden beschermd wonen en de ambu-
lante werkeenheden het medezeggenschapsorgaan van 
een cliëntencommissie georganiseerd. Daarnaast wordt in 
de Wmcz 2018 geregeld dat de Stichting Anton Constandse 
een cliëntenraad instelt voor bepaalde werkeenheidover-
stijgende aangelegenheden.

Een nieuw onderdeel in de wet is dat er nu instemming van 
de cliëntencommissie of -raad nodig is bij belangrijke be-
sluiten, zoals voeding, ontspanning, veiligheid en hygiëne. 
In principe betekend dit dat sommige voorgenomen beslui-
ten door de werkeenheid of de bestuurder alleen kunnen 
worden uitgevoerd als de cliënten het ermee eens zijn. Ook 
nieuw is het recht op goede, onafhankelijke ondersteuning 
van zowel de commissies als de raad, net als budget voor 
training en scholing rondom medezeggenschap.

De Wmcz schrijft voor dat iedere zorgorganisatie en  
cliëntenraad een medezeggenschapsregeling moet ma-
ken; hierin staan de gezamelijke visie, verplichtingen en 
afspraken. Hier is hard aan gewerkt en in april 2021 is deze 
regeling ondertekend door de voorzitter van de cliënten-
raad en de bestuurder. Ook voor de cliëntencommissies 
moeten er medezeggenschapsregelingen komen; dit staat 
voor 2022 in de planning.

Wil je meer weten over de Wmcz of de medezeggenschaps-
regeling? Neem dan contact op met de ondersteuner van 
de cliëntenraad, Dave van Zundert (zie hiervoor de achter-
zijde van dit jaarverslag).
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Cliëntenraad en corona

Ook het afgelopen jaar waren de invloeden van corona flink 
merkbaar voor de cliëntenraad. Gelukkig zijn we steeds meer 
gewend geraakt aan de steeds veranderende regels rondom 
corona. We zitten nu twee jaar in een onzekerheid, maar de 
cliëntenraad heeft er het beste geprobeerd uit te halen door 
met het dagelijks bestuur (kerngroep) veelal digitaal bij elkaar 
te komen en telefonisch en per brief contact te houden met de 
cliëntenraadleden. Uitdagingen daargelaten, is dit erg goed 
gelopen en hebben we elkaars sterke punten weten te benut-
ten. Waar de een goed is in het organiseren van de digitale 
vergaderingen, houdt de ander de administratie keurig bij, zit 
de vergaderingen voor of draagt zorg voor de financiën. Een 
hoogtepunt was de adviesaanvraag voor de profielschets van 
de nieuwe bestuurder. Dit hele traject is telefonisch en online 
verlopen. Annemieke Claproth, de cliëntenraadondersteuner 
die helaas is vertrokken, heeft hierbij een sleutelrol gespeeld.

In onze zoektocht naar een nieuwe cliëntenraadondersteu-
ner is het ons gelukt binnen twee maanden een nieuwe 
ondersteuner te vinden.

Sinds het laatste kwartaal van 2021 komt de cliëntenraad 
weer fysiek samen voor de vergaderingen. Dit doen we bij 
het Veiligheidscentrum Haaglanden in de wijk Binckhorst. 
Hier hebben we voldoende ruimte om op een veilige an-
derhalvemeter afstand elkaar weer in levenden lijve te zien 
en te horen. De deelnemende cliëntenraadleden hebben  
dit ervaren als een positieve nieuwe start om weer voor ie-
ders belang op te komen. Ook heeft onze jaarlijkse bijscho-
ling onder begeleiding van het Landelijk Overlegorgaan 
Cliëntenraden (LOC) kunnen plaatsvinden in Madurodam. 
Dit was een positieve dag, des te meer omdat het voelde 
als een uitje na al die tijd binnen te hebben gezeten en 
alles alleen maar digitaal te moeten doen.

Als kers op de taart hebben wij te horen gekregen van het 
bestuur dat we onder naleving van de coronamaatrege-
lingen gezamenlijk kunnen blijven vergaderen. Met deze 
toezegging hopen wij dat 2022 een nieuw jaar met veel 
positiviteit en leuke uitdagingen wordt. Wij kijken dan ook 
uit naar een mooi nieuw medezeggenschapsjaar!
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Enkele adviezen uitgelicht Enkele adviezen uitgelicht

beëindiging van de overeenkomst en natuurlijk de cliënten-
raad. Omdat het een juridisch stuk met jargon is, kan het 
vervelend zijn om te lezen. Daarom heeft de cliëntenraad 
geadviseerd een leeswijzer toe te voegen, waarin de over-
eenkomst in klare taal wordt uitgelegd.

Huurovereenkomst

Bij de Stichting Anton Constandse is het mogelijk een ka-
mer te huren en daar herstelondersteuning te ontvangen. 
Dit wordt begeleid zelfstandig wonen genoemd. Voor deze 
woningen is de huurovereenkomst vernieuwd, na instem-
ming van de cliëntenraad.

In de huurovereenkomst staat wat de rechten en plichten 
van zowel huurders als verhuurder zijn, het maakt instroom 
van cliënten van buiten de Stichting Anton Constandse 
naar begeleid zelfstandig wonen mogelijk en maakt een 
koppeling tussen zorg en huur. Na het schrijven van een 
leeswijzer voor de ondersteuningsovereenkomst heeft de 
stichting proactief er ook een geschreven voor de huurover-
eenkomst.

Richtlijn onvrijwillige beëindiging zorg

De herstelondersteuning vanuit de Stichting Anton Con-
standse houdt in dat er veel kan en mag worden gedaan 
door cliënten. Toch zijn er enkele situaties denkbaar waarin 
het niet meer verantwoord is deze ondersteuning voort te 
zetten. Deze situaties zijn opgenomen in de richtlijn onvrij-
willige beëindiging zorg.

Natuurlijk is het gebruik van ernstig geweld naar mede-
cliënten of medewerkers een reden de ondersteuning te 
beëindigen, maar ook als een cliënt structureel ondersteu-
ning weigert of voor ernstige overlast zorgt kan het worden 
ingezet. Een onvrijwillige uitplaatsing is een zwaar middel 
en de stichting heeft de cliëntenraad verzekerd dat het met 
terughoudendheid wordt toegepast. Met deze toezegging 
heeft de cliëntenraad ingestemd met de richtlijn.

Profielschets nieuwe bestuurder

Halverwege het jaar werd bekend dat de bestuurder, Arjenne  
Daams, voornemens was te vertrekken bij de Stichting  
Anton Constandse. De raad van toezicht, de leidinggeven-
den van de bestuurder, heeft de procedure voor het vinden 
van een nieuwe bestuurder meteen daarop in gang gezet. 
In de medezeggenschapsregeling staat dat de cliëntenraad 
zijn advies mag uitbrengen bij het opstellen van de pro-
fielschets voor in de vacature van een nieuwe bestuurder. 
Daarnaast mag er nogmaals worden geadviseerd over de 
voorgestelde kandidaat.

Het adviesproces rondom de profielschets viel middenin 
een periode waarin de cliëntenraad geen vaste ondersteu-
ner had. Gelukkig stelde de raad van toezicht voor onze net 
vertrokken ondersteuner, Annemieke Claproth, te vragen 
dit proces tot een goed einde te willen brengen. Zo heeft 
de cliëntenraad een goed advies kunnen geven en zijn er 
enkele aanpassingen en toevoegingen gedaan aan de pro-
fielschets, waaronder de samenwerking opzoeken met de 
cliëntenraad, ervaring hebben binnen de geestelijke ge-
zondheidszorg en kennis hebben van herstel. De cliënten-
raad heeft positief geadviseerd op zowel de profielschets 
als de kandidaat.

Ondersteuningsovereenkomst

De cliëntenraad heeft ingestemd met het invoeren van de 
ondersteuningsovereenkomst. Hierin worden de rechten en 
plichten van cliënten beschreven en geborgd. Ook wordt 
hiermee de herstelondersteuning gekoppeld aan de gefi-
nancierde zorg.

Een belangrijk document waarin onder andere staat waar-
over cliënten moeten worden geïnformeerd bij de start van 
de ondersteuning, zoals de woonafspraken, cliëntvertrou-
wenspersoon, privacy, klachtenregeling, de looptijd en de 
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Onze adviezen en initiatieven Onze adviezen en initiatieven 

De cliëntenraad heeft de volgende instemmingsverzoeken behandeld:

• medezeggenschapsregeling; 
• ondersteuningsovereenkomst;
• huurovereenkomst;
• onvrijwillige beëindiging ondersteuning.

De cliëntenraad heeft advies gegeven over:

• profielschets nieuwe bestuurder;
• aanstellen nieuwe bestuurder middels deelname aan de sollicitatiecommissie;
• begroting 2022.

De cliëntenraad heeft de volgende signalen afgegeven:

• afwijkende coronamaatregelen; 
• in- en uitstroom van het personeel;
• toegankelijkheid hoofdgebouw voor mindervaliden;
• doorstroom cliënten.

De cliëntenraad is geïnformeerd over:

• de aanschaf en het implementatieplan van een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD); 
• de jaarrekening 2020;
• IT-ontwikkelingen;
• uitkomsten en verbeterpunten van de externe audit;
• wijziging in het participatieaanbod in de avonden en weekenden en de communicatie hierover naar cliënten;
• de overstap op een nieuw schoonmaakbedrijf.
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Dit deden we ook  Dit deden we ook  

Leden van de cliëntenraad zijn vertegenwoordigd in diverse 
interne en externe overlegorganen zoals de Cliëntenklank-
bordgroep Wmo en beschermd wonen van de gemeente 
Den Haag en de redactie van het cliëntenblad Paraplu.

In januari en maart hebben er visiegesprekken over mede-
zeggenschap plaatsgevonden tussen de bestuurder en de 
kerngroep, onder leiding van het Landelijk Overlegorgaan 
Cliëntenraden (LOC).

In april heeft de kerngroep meegewerkt aan de externe au-
ditgesprekken via beeldbellen.

In juni hebben de leden van de kerngroep onder leiding van 
een gebiedsmanager hun functioneren geëvalueerd. Hier-
bij werd op een opbouwende manier feedback gegeven op 
het functioneren als kerngroep, zodat zij daarna vol energie 
het werk weer aankonden.

Als PR-stunt heeft de cliëntenraad in de zomermaanden 
heerlijk verfrissende cliëntenraad-ijsjes verzorgt op alle 
BW-locaties.

In oktober heeft de cliëntenraad onder leiding van het 
LOC een bijscholing op maat gevolgd en hebben leden 

van de kerngroep deelgenomen aan het digitale lande-
lijke congres ‘Week van de Medezeggenschap’ en diverse 
workshops bezocht.

Onder alle cliënten is een enquête uitgezet met vragen over 
medezeggenschap. De uitkomsten hiervan kan de cliën- 
tenraad goed gebruiken voor het verbeteren van de me-
dezeggenschap binnen de werkeenheden en de Stichting 
Anton Constandse als geheel.

Een lid en de ondersteuner van de cliëntenraad hebben 
een gastles voor stagiairs verzorgd. Deze les ging over me-
dezeggenschap door cliënten op de werkeenheden.
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Opgeteld

Cijfers 2021

Cliëntenraadleden ...................................................................................... 21
Kandidaat-cliëntenraadleden ........................................................................ 5
Jongste lid  ..........................................................................................26 jaar
Oudste lid  .......................................................................................... 77 jaar
Cliëntenraadvergaderingen ........................................................................... 4
Overlegvergaderingen cliëntenraad met de bestuurder ..................................... -
Overlegvergaderingen cliëntenraad met de raad van toezicht ...........................  1
Kerngroepleden  .........................................................................................  4
Kandidaat-kerngroepleden ........................................................................... 2
Kerngroepvergaderingen ............................................................................ 45
Overlegvergaderingen kerngroep met de bestuurder ........................................ 8
Begroting .................................................................................. € 20.300,00
Uitgaven .................................................................................... €  14.035,66
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Laat je ook horen!

Laat je ook horen!

Laat je ook horen!

Laat je ook horen!

Laat je ook horen!

Laat je ook horen!

Laat je ook horen!

Wil jij iets met ons delen? Wil je je stem laten horen? Heb je interesse in de cliëntenraad? 

Bel met   Dave van Zundert, ondersteuner cliëntenraad
Telefoon   06 - 53 35 26 29
E-mail    clientenraad@stichtingantonconstandse.nl
Werkdagen   dinsdag, woensdag en donderdag


