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VOORWOORD 
 

In deze tijd terugblikken op een jaar dat voorbij is geeft een merkwaardig gevoel. De 

‘coronacrisis’ dwingt ons sterk om vooral rekenschap af te leggen over het hier en nu. 

Het voorbije jaar lijkt alle belang te moeten inleveren voor de actualiteit. 

 

Maar een jaarverslag is gelukkig ook niet slechts een opsomming van gedane zaken. 

In dit jaarverslag willen wij natuurlijk het belang van onze activiteiten en onze aandacht 

voor het wel en wee van cliënten tot uitdrukking brengen. 

De cliëntenraad is er voor en door cliënten, en draagt bij aan de verbetering van 

kwaliteit van het beleid, door middel van de medezeggenschap zoals bij wet is 

vastgelegd. 

 

In 2019 hebben we HAN-studenten ingeschakeld om onderzoek te doen naar de 

beleving en ervaringen van de ambulante cliënten. Bij de mensen die opgenomen zijn in 

de klinieken gaan van oudsher mensen van de commissie praktijk op bezoek om te zien 

‘hoe de vlag erbij hangt’. Dit lopende jaar 2020 is het een uitdaging om bijvoorbeeld 

middels beeldbellen met cliënten in contact te komen en hun ervaringen te bespreken. 

 

Het vertrek van de directeur, dat tamelijk onverwacht aangekondigd werd in september, 

is een markante gebeurtenis geweest. Van de aanloop ernaartoe moeten we zeggen dat 

we misschien te weinig op de hoogte waren van hoe beroerd het er met Pro Persona 

Nijmegen bijstond. Het is jammer dat we daar geen goed gesprek meer over hebben 

kunnen voeren. De opvolgende directeur ad interim heeft, kunnen we nu zeggen, althans 

bedrijfsmatig het grote schip gelukkig weer vlotgetrokken. 

 

De bezetting van de cliëntenraad heeft wat veranderingen ondergaan. Sommige leden 

zijn maar even actief geweest. Ieder van ons heeft nu eenmaal een eigen persoonlijke 

bijdrage in te brengen, sommigen van ons was het soms te veel, of tijd ontbrak. In het 

algemeen kunnen we zeggen dat we in een prettige onderlinge sfeer hebben 

samengewerkt, met oog voor persoonlijke omstandigheden en verschillen. 

Actief waren: Angeline (voorzitter), Joris (secretaris), Jenny (penningmeester en drijvende 

kracht van ’t Winkeltje) en de leden Sura, Patrick, Jan C., Hans, Ignatia, Mark en Johan. 

Kortere tijd actief was Frans. 

Wij bedanken de ondersteuners Pauline en Monique voor hun notulen, hun 

organisatievermogens en praktische raad en daad. 
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Inmiddels heeft per februari 2020 Angeline Janssen ander vrijwilligerswerk aanvaard. Zij is 

ruim 12 jaar voorzitter geweest en wij willen haar toch nu al bedanken en huldigen met 

een interview in dit jaarverslag 2019. 

Ondertussen hebben we nog ruim plek voor nieuwe leden, .. dus wie zich aangesproken 

voelt, neem gerust contact op voor een nadere kennismaking. En blader eens in dit 

jaarverslag om een indruk te krijgen van onze diverse leerzame en interessante 

activiteiten .. veel leesplezier! 
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ACTIVITEITEN VAN DE CLIËNTENRAAD 
 

Project Eten & Drinken 

De cliëntenraad is het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij de nieuwe 

aanbesteding voor voeding. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest, beginnend met 

meerdere aanbesteders. Een grote groep medewerkers en cliëntenraadsleden is hier mee 

bezig geweest. Na een presentatie en proeverij is een leverancier gekozen die gelukkig 

niet de goedkoopste is, maar wel van vele markten thuis. Deze leverancier is 

milieubewust, kan (parttime) werk leveren voor cliënten van Pro Persona. En staat voor 

herstelondersteunend zelf koken. In december is de implementatie in Nijmegen geweest. 

Er wordt zorgvuldig met het bestel- en bezorgsysteem omgegaan en de implementatie 

is daardoor nagenoeg vlekkeloos verlopen. 

 

Geef Thuis!  Acute Zorg 

In 2019 is Pro Persona bezig gegaan met het opnieuw maken van de generieke module 

Acute zorg. Ook hier is de cliëntenraad bij aanwezig geweest. Ze heeft deelgenomen aan 

de ontwerpsessies rondom de acute zorg Pro Persona breed. Samen met 

ervaringsdeskundigen, crisisdienst medewerkers, verpleegkundigen van acute opname 

afdelingen. In de ontwerpsessies heeft de Cliëntenraad aangegeven dat het bijvoorbeeld 

fijn is dat - als je de crisisdienst belt- er een medewerker aanwezig is, in plaats van een 

bereikbaarheidsdienst waarbij iemand (’s nachts) uit bed gebeld moet worden. Ook moet 

er sneller een medewerker van de crisisdienst aanwezig zijn. Er is geopperd om op 4 

locaties een Crisis Beoordelings Kamer (CBK) te creëren.  

De ontwerpsessies zijn nog volop in gang en de module wordt voor mei 2020 verwacht 

vorm te hebben.  

 

Bijeenkomsten Wet verplichte ggz 

Rutger Kips hield een inspirerend verhaal over onder meer de privacy van cliënten – ook 

in relatie tot de familie, naasten, woningbouwcorporaties etc.. Hij had nog enkele andere 

bruikbare tips voor de cliëntenraden waar in het beleidsstuk Wvggz rekening mee moet 

worden gehouden. Harm Gijsman heeft zijn notitie aangepast op de opmerkingen die de 

cliëntenraad hem meegaf. 

 

Eindejaarlunch 

Beide commissies en de cliëntenraad zijn dit jaar voor het eerst bij “Brood op de Plank” 

geweest om het jaar af te sluiten. Het was leuk dat iedereen aanwezig kon zijn en op 



 7 

 

een aparte plek te lunchen waar medewerkers met een beperking werken. We hebben 

lekker gegeten en er was voor ieder wat wils. 
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COMMISSIE PRAKTIJK 
 

Deze commissie maakt zich sterk voor de belangen van zowel ambulante als klinische 

cliënten van Pro Persona. Daarbij richten we ons vooral op praktische zaken. 

 

Dit jaar hebben we afdelingsbezoeken gebracht aan  Opname 1, 2, 3 en 5, Maria 

Mackenzie, de Brug en de Valkenberg.  

 

 

 

Het bleek erg lastig een goed moment van deze bezoeken te plannen, maar de 

zorgmanagers hebben allemaal toegezegd te helpen bij volgende bezoeken. We doen er 

alles aan om de wensen van opgenomen cliënten onder de aandacht van de 

zorgmanagers te brengen. 

 

In de week van de psychiatrie, die door onze commissie georganiseerd wordt, werden 

glansprijzen uitgereikt aan mensen die veel voor de cliënten hadden betekend. Alles 

wordt omlijst met gebak en koffie voor alle cliënten. 
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Zoals ieder jaar trad In juni juf Femke van basisschool Klein Heyendaal op met haar 

groep 8 bij Maria Mackenzie, met een gevarieerd repertoire van oude en hedendaagse 

liedjes en ook veel dans. Ook hier was weer gebak en koffie voor de cliënten en 

limonade, gebak en ijs voor de leerlingen.  

  

 

 

 

Ook vierden we dit jaar ons  -jarig bestaan door alle cliënten van een gebakje te 

voorzien! 

 

Verder bogen we ons over het klachtenformulier van Pro Persona, de afdelingsregels van 

de nieuwe HIC en de WMCZ en natuurlijk ’t Winkeltje,  want dat moet blijven, koste wat 

kost! Maar ook spraken we onze zorgen uit over de bereikbaarheid van vestigingen van 

Pro Persona. Wel zagen we tot ons genoegen dat lijn 7 voor een jaar terugkeert naar de 

Panovenlaan (eens per uur). 

 

Actief in de Commissie Praktijk waren: Jenny, Ignatia, Patrick, Sura, Mark, Johan, Pauline 

als ondersteuner. 

We namen dit jaar afscheid van Mark en Johan als leden van de commissie praktijk en 

werden korte tijd versterkt door Alice. 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.clipart.me%2Fistock%2Fdancing-children-silhouettes-423357&psig=AOvVaw0MuFhjH5V7vrmUPaU_R_ei&ust=1610628666185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDTgr75mO4CFQAAAAAdAAAAABAE
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COMMISSIE BELEID 
 

De werkgroep had in 2019 de volgende samenstelling: Angeline, Joris, Hans V., Patrick,  

Ignatia en Jan. 

Een van onze belangrijkste functies is het, gevraagd en ongevraagd, reageren op 

plannen van Raad van Bestuur en directie.  Ook in 2019 heeft de raad weer veel 

adviesaanvragen van Raad van Bestuur en de Directie Nijmegen ontvangen.  Daar 

hebben we uitvoerig over gesproken in de Commissie Beleid. Vaak hebben we de 

betrokken medewerkers gevraagd om toelichting te geven op de aanvraag en onze 

vragen te beantwoorden.  In onze commissie worden over de adviesaanvragen altijd 

lekkere discussies gevoerd, waar iedereen zijn of haar zegje doet. 

We worden door het management als serieuze gesprekspartner gezien, al blijven we 

vinden dat we bij grootschalige beleidsvoornemens te laat geconsulteerd worden. Dat 

moet beter, daar blijven we voor ijveren. 

 

 

 

Een overzicht van alle adviesaanvragen is elders in dit jaarverslag te vinden. 

De hoeveelheid informatie en papier die op ons afkomt lijkt elk jaar groter te worden.  

De druk op de GGZ vanuit samenleving, overheid en zorgverzekeraars neemt toe. De  

raad wil graag met Raad van Bestuur nadenken over de te volgen strategie. 

De cliëntenraad wil de mogelijkheden die de nieuwe wet WMCZ haar biedt benutten om 

het beleid van Pro Persona mede richting te geven. 
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Interview met Angeline Janssen bij haar afscheid als voorzitter 
 

Februari 2020 is Angeline gestopt met haar werk als voorzitter van Cliëntenraad Pro 

Persona Nijmegen. In dit jaarverslag, dat weliswaar over 2019 handelt, willen wij toch 

graag even stilstaan bij haar vertrek.  

Angeline heeft ruim 12 jaar dit werk gedaan, en we kunnen zeggen dat zij met veel 

zorgvuldigheid en doortastendheid, en steeds ook bijzonder goed geïnformeerd, 

uitvoering gaf aan haar taken. Hieronder een beknopt interview dat wij in augustus 2020 

afnamen met haar. 

 

 

 

Hans: Hoe kijk je terug op je werk als voorzitter? Wat is je het meest bijgebleven? 

Angeline: Als voorzitter, of als lid van de raad? 

Hans: Nou beide .. je bent al snel voorzitter geworden toch? 

Angeline: Ja redelijk, heel snel vice-voorzitter, en vervolgens werd Hanne ziek (voormalig 

voorzitter). 

Ik heb enorm veel geleerd zowel inhoudelijk als ook gewoon over mezelf en ben 

daardoor ook heel erg gegroeid denk ik, en heb gewoon steeds meer zelfvertrouwen 

gekregen. 

En ik heb nieuwe dingen aangedurfd en heb daarnaast heel veel inhoudelijk geleerd én 

ook geleerd: hoe zorg je dat je dat bereikt wat je wil bereiken met zijn allen?! 

Dus hoe ga je om met een raad van bestuur en een directie. Soms ben ik wel over de 

top gegaan, maar ja weet je daar leer je dan ook weer van! 

 

Hans: Daar komen we misschien zo meteen op terug. Kun je iets aangeven van wat is je 

leukste herinnering die je hebt? Wat is je het meest bijgebleven? 

Angeline: Soms zijn dat ook dingen die je in een commissie doet, zoals commissie 

Dwang en Drang. Iets waardoor je met een simpele vraag iemand die denkt ‘ik kom 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fonderwijskundig.nl%2Fblog%2Fafscheid-geliefde-collega%2F&psig=AOvVaw2YSfqmLp1sqL961zJzx1IC&ust=1610629432135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCalKv8mO4CFQAAAAAdAAAAABAG
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binnen en ik weet heel veel’, dat je die met een hele simpele vraag van d’r stuk kan 

brengen .. ik weet niet of ik een voorbeeld mag geven? 

Hans: Ja, allicht. 

Angeline: Dat was bij commissie Dwang en Drang en daar kwam iemand die had bij GGz 

Nederland gewerkt en die had alle gesloten afdelingen bezocht in Nijmegen om te 

onderzoeken hoe er werd omgegaan met dwang en drang, om gewoon te kijken van 

“hoe gaat het hier?” 

En toen gaf ze aan: ‘ja, ik heb iedereen gesproken, de psychiater, de psycholoog, 

verpleegkundigen, .. .. en toen heb ik haar gevraagd: “heb je ook cliënten gesproken?” 

En daarop viel ze helemaal stil. En dan heb ik mijn púnt gemaakt! 

 

Hans: Dat is duidelijk, dankjewel, een mooi voorbeeld! Voor de hand liggend misschien, 

maar wat heb je beslist ‘jammer’ gevonden in de periode dat jij voorzitter was? Of waar 

heb je moeite mee gehad? Je mag zelf kiezen welke vraag je beantwoordt. 

Angeline: Het meest pijnlijke was natuurlijk dat de Langdurige Zorg naar Wolfheze 

vertrok. Dat vind ik wel echt.. , ja dat voelt gewoon als een nederlaag .. Ik denk dat daar 

mensen tekort zijn gedaan. 

En soms vond ik het lastig in de raad zelf .. gewoon ja hoe er soms naar je gekeken 

werd .. dat heeft soms ook wel kruim gekost. Ik merkte wel soms dat je als voorzitter 

een andere positie hebt. 

Hans: je bedoelt in de organisatie eigenlijk ook? 

Angeline: Nee nee, ook in de raad zelf. Ik heb wel eens moeite gehad met de manier 

waarop er met me werd omgegaan, zaken die meer mijn persoon dan mijn functie als 

voorzitter raakten, maar dat soort zaken zal op alle soorten werkplekken voorkomen. 

 

Hans: Dit is een vrij algemene half open vraag: hoe zie jij de samenwerking met de 

directie en raad van bestuur? 

Angeline: Ja kijk …nu (augustus 2020) weet ik het natuurlijk niet … De huidige directeur 

(Jean-Pierre van Beers) heb ik natuurlijk wel even meegemaakt .. Ik denk dat het er veel 

van afhangt welke persoon daar zit hoe de samenwerking gaat. Kijk, de warmste 

herinneringen heb ik aan ggz Nijmegen natuurlijk! 

Hans: ik schrijf dat natuurlijk graag op. 

Angeline: Hoe daar de samenwerking mee verliep. Hoe serieus we werden genomen en 

erbij betrokken. Door Pro Persona werd alles groot en kwam alles ook op afstand. 
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Hans: Dat maakt dat ik dan 2 subvragen bedenk .. Wat is het belangrijkste wat je gemist 

hebt in de samenwerking directie/raad van bestuur? En wat is het beste dat je 

tegengekomen bent? .. Sorry we zouden het compact houden… 

Angeline: weet je mijn werk bestrijkt zo'n is 12,5 jaar he?! .. Ik vind het moeilijke vragen 

laat ik het zo zeggen .. 

 

Hans: Welke kwaliteiten of eigenschappen in jouw werk als voorzitter hebben het meest 

betekend in jouw werk voor jou? "Doortastendheid", als dat van jou mag?! 

Angeline: Ik denk dat ik wel goed in tijdbewaking ben. Ik hoop dat ik ook gewoon, mijn 

sociale kant tot uiting heb laten komen. Ik hoop dat ik dat kon, soms lukte het niet om 

iedereen ruimte te geven. 

Hans: Wat is de ‘grootste’ valkuil waar je als voorzitter van een cliëntenraad ggz voor 

moet waken? Heb je daar een visie op? Het gaat niet per se om jouw persoonlijke 

ervaring. 

Angeline: Ja, je moet zorgen dat je iedereen meekrijgt, niet in de zin van 'we gaan 

zorgen dat iedereen positief gaat adviseren', maar meekrijgt in de zin van dat je het 

tempo van iedereen goed in de gaten houdt. Dat niet sommige mensen voelen "van dat 

gaat mij te snel". 

 

Hans: Ik ben geen goede interviewer geloof ik , het is een beetje houtje touwtje. Het is 

een mooi compact antwoord, ik denk dat voor de mensen die het lezen, en jouw 

opvolger een mooi antwoord is. Hoe kan volgens jou Pro Persona het lidmaatschap van 

de cliëntenraad aantrekkelijker maken? Of beter onder de aandacht brengen… misschien 

ook de vraag hoe kan de medezeggenschap versterkt worden? 

Angeline: Nou, ik vraag me af of een lidmaatschap van een cliëntenraad, of dat een taak 

is van Pro Persona of van de raad zelf?! 

Hans: okay. 

Angeline: En wat betreft de medezeggenschap, dat vind ik lastig omdat de hele 

organisatie aan het veranderen is. Ik denk daar wel over na maar het is niet meer mijn 

taak. 

 

Hans: Nou dan laten we het daarbij. Een beetje in het verlengde van net.. Wat zie jij als 

belangrijkste uitdaging voor een cliëntenraad ggz in deze tijd? Misschien moeten we dat 

beperken tot ggz Nijmegen, aan de andere kant als je daar iets algemeens over kan of 

wil zeggen..?  

Angeline: ja, deze tijd .. 
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Hans: ja, deze tijd wordt nu natuurlijk door corona beheerst .. 

Angeline: ja deze tijd, in verband met corona, bijvoorbeeld dat je als cliëntenraad er nog 

meer kan zijn voor cliënten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan cliënten die op een afdeling 

ineens in quarantaine moeten gaan zitten en tien dagen de afdeling niet meer afkunnen 

en dan aangewezen zijn op mensen waarvan het met niemand supergoed gaat 

natuurlijk. Ik weet niet wat je als cliëntenraad kan doen, .. misschien kan je daar op 

bezoek komen en vragen ‘wat kan er beter?’ 

Hans: Ik kan je vertellen dat de commissie praktijk wel ondanks corona door is gegaan 

met afdelingsbezoeken door middel van beeldbellen. 

Angeline: Nou in Wolfheze zijn er natuurlijk 25 afdelingen gesloten geweest en toevallig 

zag ik ergens op internet een soort logboek van een verpleegkundige die op een 

afdeling werkte die op slot ging omdat er gewoon een lockdown was vanwege 

besmetting, en die beschreef hoe dat voor de cliënten was, hoe vast die kwamen te 

zitten. Dus daar zou je extra oog voor kunnen hebben, stel dat het in Nijmegen gebeurt. 

Maar ook aandacht zo voor ambulante cliënten die hun face-to-face-contacten verliezen 

en zich daardoor minder geholpen voelen. 

 

Hans: Je bent nieuw vrijwilligerswerk gaan doen. Kun je in het kort beschrijven waar dat 

zo’n beetje op neerkomt? 

Angeline: Ik ga me binnen het team van Pro Persona Academie voornamelijk richten op 

ervaringsdeskundigheid en dan kan het gaan om welke behoeften ervaringsdeskundigen 

hebben aan scholing. Want er zijn allerlei mogelijkheden voor personeel om zich nog 

verder te scholen middels modules. En naar mijn mening kunnen ervaringsdeskundigen 

nog veel winnen in hun deskundigheid door goede toepasselijke scholing. Dus daar ben 

ik over in gesprek, en we kijken of je teams kan trainen, middels een workshop waardoor 

de positie van de ervaringsdeskundige binnen een team sterker aangezet kan worden. 

Hans: Welke rol dient volgens jou de ervaringsdeskundigheid te hebben in de ggz? 

Angeline: De ervaringsdeskundige moet gezien worden als een professional die vanuit 

eigen ervaring en kennis een gelijkwaardige positie heeft zoals ieder ander. 

 

Hans: Met welke insteek ben jij je nieuwe werk gaan doen? 

Angeline: Ik ben natuurlijk in een hele rare situatie beland. Want ik dacht te beginnen en 

ik heb vijfeneenhalve maand werkeloos thuis gezeten en de situatie waarin ik nu ben 

begonnen is totaal anders dan waar ik toen zou zijn begonnen. Ten eerste in coronatijd 

is het moeilijker om trainingen te geven of teams te bezoeken of wat dan ook. Corona 

heeft natuurlijk ook voor de academie best wat roet in het eten gegooid. Niet alleen 
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voor mij maar ook gewoon voor anderen. Maar mijn uitgangspunt is dat ik het goed 

vind dat de positie van de ervaringsdeskundige verbetert. 

 

Hans: Welke vraag zou je jezelf willen stellen als je terugblikt naar je afscheid als 

voorzitter en het werk dat je gedaan hebt? Wat zou je een goede interviewvraag 

gevonden hebben? 

Angeline: "Waar werd je vrolijk van?!" dat zou ik een goede vraag vinden! 

Nou, ik vond de Glansprijs feestjes altijd een hoogtepunt! Waarbij je dan merkte dat je 

als raad mensen in het zonnetje kon zetten. Dat vond ik echt prachtig! En gewoon het 

samenzijn met de raad, de studiedagen daar werd ik vrolijk van! De gezelligheid, het 

gevoel hebben een onderdeel te zijn van een team. 

Hans: Dat zul je nu een beetje moeten verwerven .. 

Angeline: Ik moet natuurlijk nog wennen, maar ik word hartelijk ontvangen en ik ben er 

blij mee. Het is spannend om te gaan ontdekken wat ik kan gaan doen, het is geen 

bestaande taak die ik zo kon oppakken. 

Ik heb er enorm veel zin in om ermee aan te slag te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgereformeerdekerkenter.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Findex.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgereformeerdekerkenter.nl%2F2017%2F11%2F17%2Fafscheid-nemen-bestaat-terugblik-zondagavond-12-november%2F&tbnid=vQXYnj7U15qN1M&vet=12ahUKEwjrman5_JjuAhVHuqQKHd91DdwQMyg4egQIARBy..i&docid=VqAmsoEHcWeBcM&w=300&h=152&itg=1&q=afbeelding%20afscheid%20werk&hl=nl&ved=2ahUKEwjrman5_JjuAhVHuqQKHd91DdwQMyg4egQIARBy
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GEMEENSCHAPPELIJK OVERLEG 
 

Een afvaardiging van de Cliëntenraad Nijmegen heeft iedere maand overleg met de 

andere cliëntenraden van Pro Persona. Dit wordt het Gemeenschappelijk Overleg 

genoemd. In totaal kent Pro Persona vijf cliëntenraden, te weten Rivierenland, Veluwe 

Vallei, Arnhem Wolfheze en Nijmegen. De Cliëntenraad Arnhem is in 2019 niet aanwezig 

geweest. Eén keer per twee maanden sluit de Raad van Bestuur aan in de persoon van 

Cecile Exterkate.  

 

Er worden ook regelmatig gasten uitgenodigd zoals beleidsmedewerkers 

Het doel van het Gemeenschappelijk Overleg is de belangen van alle cliënten van Pro 

Persona te behartigen. Dit gebeurt door het bespreken van diverse onderwerpen, het 

geven van adviezen en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt gewerkt volgens het 

‘trechtermodel’. De cliëntenraadsleden proberen tot gezamenlijke adviezen te komen. 

Iedere cliëntenraad kan, als geen overeenstemming wordt bereikt, zijn eigen advies 

uitbrengen aan de Raad van Bestuur.  

 

Dit jaar is er een trainingsmiddag geweest in de Droom in Elst. Alice Makkinga was 

 

 

begeleider tijdens deze bijeenkomst. De volgende thema’s zijn aan de orde geweest: 

Welk beeld / verwachting heb jij bij het Gemeenschappelijk Overleg?  

Komt de doelstelling van het Gemeenschappelijk Overleg goed uit de verf? 

Welke verbeterslag kunnen en willen we met elkaar maken? 

Tevens wordt er gesproken over de onderlinge samenwerking, het verloop van de 

vergaderingen, het leiden van de vergadering, de rol van de ondersteuners.  

Het was een constructieve, vruchtbare middag en er zijn concrete en praktische 

afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het reeds bestaande werkdocument. Er werd 

goed geluisterd naar elkaar en er is besloten dat we deze trainingsmiddag elk jaar terug 

laten komen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fruimtevoorleren.schoolinfo.nl%2Froutekaart-veranderaanpak-plan-van-aanpak%2F&psig=AOvVaw3AgsAolFPpGT2eS_RAQQs1&ust=1610629963649000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiQxaj-mO4CFQAAAAAdAAAAABAP
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TERUGBLIK CONGRES WEG VAN DE WACHTLIJST 
 

 

 

 

Op donderdag 11 april 2019 gingen Angeline, Mark en Monique naar dit congres, met 

bijna 300 deelnemers. Het doel van het congres was kennis te delen en van elkaar te 

leren. We kregen antwoorden op vragen als: Wat hebben de regionale taskforces 

opgeleverd? Wat zijn mooie voorbeelden om wachttijden terug te dringen? Wat zijn de 

uitkomsten van de onderzoeken naar specifieke cliëntgroepen, casusaanpak, inzet van 

ervaringsdeskundigen en wachttijdbegeleiding. De wachttijdproblematiek werd vanuit 

verschillende perspectieven belicht. 

Samenwerking in de regio loont, maar kost tijd en moeite. Samenwerking is cruciaal, 

bleek wel uit een gesprek met betrokkenen die elk hun eigen perspectief op de 

wachttijden in de GGZ belichtten: de moeder van een cliënt, een huisarts, een GGZ-

aanbieder, een wethouder en een zorgverzekeraar. 

 

Eén van de oplossingen voor de wachttijden is volgens de moeder van een cliënt met 

een eetstoornis en trauma, het ondersteunen van cliënt en naasten door iemand met 

een coördinerende rol die oog heeft voor de cliënt maar ook voor de familie. "Als er 

maar één iemand was geweest die haar in de gaten had gehouden, dan had het geen 

2,5 jaar geduurd voordat ze in behandeling kwam." Maar ook het gebruik van 

zorgbemiddeling door de zorgverzekeraars kan een manier zijn om snel de juiste 
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behandeling te krijgen naast een nauwere samenwerking tussen gemeenten (sociaal 

domein) en de GGZ-sector / zorgverzekeraars. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis was aanwezig op het congres; hij sprak over zijn kijk op de 

problematiek én de mogelijke oplossingen. De staatssecretaris onderstreepte het belang 

van een goede intake, triage en (her)diagnose. Hij had ook nog een nieuwtje: "We gaan 

het binnenkort meemaken dat professionals in de GGZ minder hoeven te registeren en 

verantwoorden". 

In de middag waren er allerlei interessante workshops waar we zelf mee aan de slag 

konden. In de speeddates gingen we met elkaar in gesprek over wat werkt (en wat niet) 

op het gebied van in-, door- en uitstroom van cliënten. 
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LANDELIJKE BIJEENKOMST LANGDURIGE ZORG (WLZ) 
 

Patrick en Pauline zijn op 16 oktober 2019 afgereisd naar Oisterwijk voor een 

bijeenkomst over de WLZ die per 2021 zal ingaan. Dit is een wet voor mensen die nu 

(deels) onder de WMO vallen. Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die 

permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. 

De bijeenkomst werd voorgezeten door Alice Makkinga. Er waren mensen van het 

Zorgkantoor (financiën), het Ministerie van VWS en twee personen van het CIZ. 

Bedoeling van de wet is dat mensen die nu langdurig in de psychiatrie zitten en niet 

meer behandeld kunnen worden, net als ouderen en gehandicapten onder de WLZ gaan 

vallen. In deze wet  hoeven ze niet meer ieder jaar opnieuw te worden gekeurd of ze 

nog wel in aanmerking komen voor zorg. Mensen krijgen een eenmalige indicatie voor 

de rest van hun leven. 

Het CIZ besluit niet op basis van de stoornis, maar op basis van wat mensen zelf 

aangeven nodig te hebben: vraaggericht in plaats van aanbod gericht. 

Er is nog heel veel onduidelijk over wat er kan en over de kosten, maar dit wordt zo 

spoedig mogelijk in kaart gebracht.  

Per 1 januari 2020 gaat het CIZ indiceren; de indicatie gaat pas een jaar later in. Binnen 6 

weken moet er een besluit liggen. 
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ERVARINGEN VAN CLIËNTEN MET PRO PERSONA- 

ONDERZOEK DOOR DE CLIËNTENRAAD 

 

De cliëntenraad is er voor en door cliënten. Daarom wil ze graag weten wat de cliënten 

bezighoudt: wat gaat er goed en minder goed met de behandeling, wat vinden ze van 

de bejegening door zorgverleners, wordt er goed naar hen geluisterd, hoe ervaren ze de 

wachtlijsten, etc. etc. 

Directie en Raad van Bestuur zijn wettelijk verplicht deze raadpleging door de 

cliëntenraad mogelijk te  maken en desgewenst actief te ondersteunen. 

In de afgelopen jaren heeft de cliëntenraad regelmatig afdelingsbezoeken afgelegd en 

daar met cliënten gesproken. Dat leverde waardevolle informatie op. Zo krijgen we een 

beeld van de klinische behandeling.  

Nu worden steeds meer cliënten ambulant  behandeld: ze komen regelmatig naar Pro 

Persona of worden thuis bezocht. De cliëntenraad wil ook deze groep naar haar 

ervaringen vragen. 

We hebben daarom in samenwerking met een aantal  HAN-studenten een plan van 

aanpak gemaakt.  

 

 

 

In de eerste fase zouden de studenten met enkele cliënten in kaart brengen wélke 

aspecten van de ambulante behandeling verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld bij 

intake, verslaglegging, informatie aan de cliënt, etc. 

In de tweede fase zou, n.a.v. de resultaten uit de eerste fase, alle ambulante cliënten een 

schriftelijke vragenlijst toegestuurd krijgen. 

De Raad van Bestuur en de directies vonden dat een prima plan. Echter, nadat de 

hoofden zorgprogramma benaderd waren om cliënten voor de eerste fase te vragen, 

riep één van de hoofden op het onderzoek te boycotten. De reden: het onderzoek zou 

nog niet op zijn wetenschappelijkheid getoetst zijn. Een onterechte reactie, want het is 

helemaal niet de bedoeling om wetenschappelijk onderzoek te doen. Bovendien heeft de 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zogezegd-zogedaan.nl%2Fterugblik-2018-jaarplan-2019%2F&psig=AOvVaw3AgsAolFPpGT2eS_RAQQs1&ust=1610629963649000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiQxaj-mO4CFQAAAAAdAAAAABAK
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cliëntenraad de vrije hand bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daar is geen 

toestemming van anderen voor vereist. Uiteraard met inachtneming van de privacyregels. 

In de toekomst zal dit hopelijk beter verlopen. 

Helaas heeft een en ander de voortgang zodanig vertraagd dat het onderzoek in de 

ijskast is gezet. Wél hebben de studenten nog een instrument ontwikkeld om in de 

eerste fase de ervaringen van cliënten in kaart te brengen. 
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STUDIEDAG 2019 

 

Voor deze studiedag hebben we op 18 april ons vertrouwde adres in St. Agatha weer 

bezocht. 

 

 

 

In de ochtend zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

We hebben gebrainstormd over posters voor ambulante cliënten. Het doel van deze 

posters is om meer naamsbekendheid te krijgen, aandacht te vragen voor het bestaan 

van de cliëntenraad en de raad zichtbaarder en bereikbaarder te maken.  

De huidige folder beschrijft wat de cliëntenraad doet. In het middagprogramma worden 

alle slogans voor een poster opgesomd.  

 

Er is gesproken over ons 30-jarig bestaan op 28 september 2019. Wat gaan we doen? 

Alle ideeën worden voorgelegd en er wordt afgesproken dat de werkgroep voor de 

zomer met een uitgewerkt conceptplan komt. 

 

De presentiegelden voor de cliëntenraadsleden zijn uitgebreid aan de orde geweest. De 

belastingvrije voet is namelijk per 1 januari verhoogd van €1500 naar €1700. Tijdens een 

intern overleg is gevraagd of om die reden de presentiegelden verhoogd gaan worden. 

Aan de hand van de volgende vragen wordt er een rondje gemaakt: 

Waarom zit ik in de cliëntenraad? 

Wat wil ik bereiken met de cliëntenraad? 

Er wordt besloten dat de hoogte van de presentiegelden blijft zoals die nu is. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.la-tertulia.nu%2Fruimten%2F&psig=AOvVaw0F6T83qdmmOsRvjobPbZS2&ust=1610639104984000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD7v6-gme4CFQAAAAAdAAAAABA2
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In de middag staan de volgende onderwerpen op het programma: 

We hebben gesproken over “Kwaliteit bij Pro Persona”. Aan de hand van een door Joris 

opgestelde notitie bespreken we het verschil tussen cliënttevredenheid en 

cliëntervaringen. De cliëntenraad zou cliënten meer kwalitatief willen bevragen dan 

kwantitatief, om procedures of processen binnen de zorg/behandeling te verbeteren. 

Enquêtes aan cliënten zouden beter over cliëntervaring kunnen gaan dan over 

tevredenheid, omdat dat bruikbaarder informatie oplevert voor de organisatie. 

 

Ook zijn we in 2019 bezig geweest met de nieuwe WMCZ (Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen) die per 1 juli 2020 ingaat. We hebben hierover een juridisch 

medewerker van de LOC uitgenodigd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op 

onze onderhandelingen hierover met de Raad van Bestuur. 

We hebben vooral gekeken naar welke adviesbevoegdheden we willen behouden en 

waarom.  

Met deze voorbereidingen gaan we eerst in overleg met het GO (Gemeenschappelijk 

Overleg cliëntenraden Pro Persona) om tot gemeenschappelijkheid te komen., om 

hiermee het gesprek met de Raad van Bestuur aan te gaan. 

 

Het was ook dit jaar weer een goede en positieve studiedag. 
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ADVIEZEN 2019 DIRECTIE 

De cliëntenraad kan op een directe manier invloed uitoefenen op het beleid van de Raad 

van Bestuur en de directie van Pro Persona. Dit kan door het geven van adviezen. Er zijn 

verzwaarde en ‘gewone ’adviezen. De verzwaarde adviezen hebben betrekking op 

thema’s die te maken hebben met de doelstelling van de instelling, een belangrijke 

wijziging in de organisatie en die direct effect hebben op cliënten. De gewone adviezen 

betreffen thema’s die voor de cliënt in de organisatie van belang zijn en die door de 

directie of Raad van Bestuur aan de cliëntenraad worden voorgelegd als 

vertegenwoordiger van de cliënten. 

Daarnaast kan de cliëntenraad zelf het initiatief nemen om een advies uit te brengen. Dit 

wordt een ongevraagd advies genoemd. 

De directie van het Regionaal Centrum GGz (RCG) Nijmegen heeft in totaal 17 adviezen 

gekregen waarvan 10 gewone adviezen, 3 verzwaarde adviezen en 4 ongevraagde 

adviezen. Van deze 17 adviezen zijn er 6 benoemingsadviezen geweest. Een (wisselende) 

delegatie van de cliëntenraad heeft met hen intensief gesproken. 

Tijdens de adviestrajecten werd het belang van een mondelinge informatieronde vóór 

het uitbrengen van het advies door een ieder als prettig ervaren. De communicatie en de 

besluitvorming verliep hierdoor soepeler. In het pre-adviesstadium werden soms ook 

deskundigen uitgenodigd. 

 

Advies Wijziging openingstijden restaurant Sterrenberg Nijmeegsebaan 

Dit advies ging over het voorgenomen besluit om de openingstijden van het restaurant 

in gebouw de Sterrenberg te wijzigen. Door het vertrek van Langeberg 1 t/m 3 en de 

Posthoorn naar Wolfheze is een belangrijke doelgroep niet meer aanwezig op het 

terrein. Cliënten van de Brug, Langeberg 5 en MMK maken minder gebruik van het 

restaurant. De bezoekers bestaan in de avonden en in het weekend voornamelijk uit 

cliënten en familie. De raad heeft een positief advies gegeven. Er is afgesproken dat er 

een evaluatie plaatsvindt op het moment dat de Valkenberg en Langeberg weer volledig 

in gebruik zijn om zodoende te onderzoeken hoeveel cliënten van het restaurant gebruik 

zullen maken en of de openingstijden van het restaurant opnieuw moeten worden 

aangepast. 

 

Adviezen benoemingen van diverse personen: 

Positief advies benoeming Zorgmanager FACT 2,3,4 

Positief advies benoeming Zorgmanager BGGZ 
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Positief advies benoeming Zorgmanager Stemming en Topreferente zorg en 

Expertisecentrum Depressie 

Positief advies benoeming Zorgmanager HIC 

Positief advies benoeming Zorgmanager RCG Nijmegen 

Positief advies benoeming ad interim directeur RCG Nijmegen. 

 

Verzwaard Advies afdelingsregels De Brug 

De directie heeft de afdelingsregels van De Brug geactualiseerd. De raad heeft een 

positief advies gegeven. 

 

 

 

Verzwaard Advies afdelingsregels High & Intensive Care 

In 2019 zijn de afdelingsregels ter advies voorgelegd aan de raad, nadat de regels zijn 

aangepast in overleg met Anita Frantzen en Marc Muis, heeft de raad een positief 

verzwaard advies gegeven. 

 

Advies Sluiting De Brug – Eikstraat 

In 2017 en 2018 is een reorganisatie doorgevoerd en is het besluit genomen om het 

aanbod van klinische langdurige zorg in Nijmegen te beëindigen. De aansturing van de 

Brug – Eikstraat is overgenomen door het RCG Nijmegen. Dit advies ging over het 

voorgenomen besluit om De Brug – Eikstraat te sluiten en om de zorg aan de huidige 

cliënten van deze afdeling op een andere wijze of vanuit Pro Persona op een andere 

locatie aan te bieden. De raad geeft een positief advies, mits de cliënten mogen blijven 

totdat er een passende voorziening elders of binnen Pro Persona is gevonden, ook al 

overschrijdt dit de streefdatum van 1 juli 2020 en een mogelijke uitloop tot 1 januari 

2021. 



 26 

 

Verzwaard advies afdelingsregels Expertisecentrum Depressie 

Het is onmogelijk om hierover te adviseren omdat het stuk niet voldoet aan de 

modelhuisregels van de GGZ Nederland. De raad wil een nieuwe adviesaanvraag hierover 

ontvangen. 

 

Ongevraagd advies Telefonische Opvang 

Voorheen konden cliënten in de avonden en weekenden de Langeberg bellen, waar 

verpleegkundigen even tijd hadden om te praten met iemand die tegen een crisis aan 

zat, het zogenoemde TOL-aanbod. Dit om zo crisisdienst en acute opname te kunnen 

voorkomen. Een aantal jaar geleden is dit aanbod opgegeven. De raad is benieuwd of 

deze constructie terug kan komen. 

 

Ongevraagd advies behoud kantoor Cliëntenraad en ’t Winkeltje 

De cliëntenraad heeft een ongevraagd advies gegeven over het behoud van de ruimte 

van de raad en ’t Winkeltje in ‘de Sterrenberg’. Er zullen namelijk steeds meer cliënten 

van de Tarweweg naar de Sterrenberg komen voor hun behandeling. Men is volop bezig 

om de nieuwe huisvestingsplannen vorm te geven. 

 

Advies inzake de ‘inrichting van de Crisis Beoordelingskamer aan de Nijmeegsebaan met 

zorg- en terreinbeveiligers’ 

Met de invoering van de Wet Verplichte GGZ per 1 januari was Pro Persona verplicht om 

een Crisis Beoordelings Kamer (CBK) in Nijmegen in te richten voor de acute opvang van 

personen met verward gedrag. Met de komst van de kliniek naar de Nijmeegsebaan, het 

inrichten van een CBK en de aard van het terrein in combinatie met een toename van 

zorg, achtten de directie de inzet van zorg- en terreinbeveiligers noodzakelijk om de 

beveiliging van het zorgpersoneel te kunnen garanderen. De cliëntenraad heeft 

afgedwongen dat de zorgbeveiligers in Nijmegen alleen worden ingezet in de CBK en 

voor de beveiliging op het terrein. De taakomschrijving zoals die in Wolfheze geldt, gaat 

niet gelden in Nijmegen. De raad heeft positief geadviseerd. 

 

Advies Ouderen Tiel naar Maria Mackenzie 

Deze adviesaanvraag is in december 2019 binnengekomen maar wordt in 2020 

afgehandeld. 
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Ongevraagd advies In één keer goed 

Rondom de positionering van de secretariaten en het zorg administratieve proces is veel 

ongenoegen in de organisatie. Het proces loopt niet. Het ontbreekt aan uniformiteit, het 

kennisniveau bij zorgverleners wisselt, er zijn achterstanden en er is een sterk vermoeden 

van onderregistratie en zorgverleners voelen zich niet ondersteund door het secretariaat. 

De wens om dit anders te gaan organiseren is reeds besproken. Het wordt breder gezien 

dan alleen het terugdraaien van de oude situatie. Het project In één keer goed kent een 

aantal goede uitgangspunten. Zo is kennis van het administratieve proces bij 

zorgverleners en uniformiteit in handelen essentieel uit het oogpunt van doelmatigheid. 

In de uitvoering van dit proces is het ook essentieel dat de ondersteuning dicht bij de 

werkvloer moet worden georganiseerd. Kortom, het goede van de oude situatie wordt 

gecombineerd met het goede van de nieuwe situatie. Er is een werkgroep geformeerd 

die aan de slag gaat met de herinrichting van het zorgadministratieve proces. We 

worden op de hoogte gehouden. 

 

Advies Verhuizing Reinier Postlaan naar de Langeberg 

De raad heeft een positief advies gegeven. Wel heeft de raad een aantal vragen gesteld 

over de communicatie en het tijdstip van communiceren naar cliënten. Tevens was de 

raad benieuwd naar het werkrooster. 
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ADVIEZEN 2019 RAAD VAN BESTUUR 

 

De Raad van Bestuur heeft de cliëntenraden van Pro Persona, te weten Wolfheze, Ede, 

Tiel, Arnhem en Nijmegen 20 keer om advies gevraagd. De cliëntenraden hebben zoveel 

mogelijk gemeenschappelijk advies uitgebracht, met uitzondering van de raad van 

Arnhem. 

De adviezen aan de Raad van Bestuur betroffen 12 gewone adviezen en 8 verzwaarde 

adviezen. Er is één advies gegeven aan de Raad van Toezicht (benoeming voorzitter 

Raad van Bestuur). Ook is er één ongevraagd advies uitgebracht aan de Raad van 

Bestuur. 

 

Gewoon advies 

Advies Beleidsplan Wvggz (Wet verplichte ggz) 

De raad geeft in zijn brief van 28 november een negatief advies over het beleidsplan. 

Dit heeft te maken met een aantal definities en taakomschrijvingen, en met de visie op 

de relatie hulpverlener-cliënt. Ook heeft de cliëntenraad een aantal vragen en 

opmerkingen. 

Op 12 december 2019 heeft de cliëntenraad met de heer Harm Gijsman gesproken over 

het negatieve advies. De opmerkingen en vragen van de raad zijn naar tevredenheid 

beantwoord door hem. Daarom geeft de raad nu een positief advies. 

 

Advies  Kader High en Intensive Care (HIC) 

Nadat de aanpassing dat cliënten in de regel tot een jaar in Nijmegen opgenomen 

kunnen zijn is gewijzigd, geeft de Cliëntenraad Nijmegen hierover een positief advies. 

 

Adviezen benoemingen van diverse personen 

17 januari 2019: positief advies Benoeming Interim voorzitter Raad van Bestuur 

22 januari 2019: positief advies Geneesheer-Directeur Nijmegen 

25 april 2019: positief advies hoofd zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen 

27 augustus 2019: neutraal advies ad interim directeur Nijmegen  

27 september 2019: positief advies lid Raad van Toezicht 

5 december 2019: positief advies benoeming directeur Financiën & Vastgoed 

17 december 2019: onthouding van advies benoeming programmadirecteur Duurzaam 

en Strategisch vastgoed. 
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Advies Profielschets lid Raad van Toezicht 

De Cliëntenraad Nijmegen heeft besloten om niet inhoudelijk te reageren op de 

profielschets lid Raad van Toezicht, aangezien de aanvullingen en opmerkingen die de 

cliëntenraad heeft gemaakt ten aanzien van de profielschets niet zijn meegenomen. 

 

Advies Oplegger Zorgprogramma Neuropsychiatrie 

De Cliëntenraad Nijmegen geeft een positief advies over de Oplegger Zorgprogramma 

Neuropsychiatrie. 

De oplegger ter aanvulling van het Zorgprogramma is duidelijk beschreven. Het geeft 

antwoord op de vragen van de cliëntenraad. 

 

Advies profielschets nieuwe bestuurder voorzitter Raad van Bestuur 

De Cliëntenraad Nijmegen geeft een positief advies. Wel heeft de Cliëntenraad een 

aantal aanvullingen en opmerkingen die ze graag meegenomen wil zien. 

 

Advies benoeming voorzitter Raad van Bestuur 

26 juli 2019: positief advies (aan de Raad van Toezicht) benoeming voorzitter Raad van 

Bestuur. 

 

 

 

Verzwaard advies  

Beleid cameratoezicht 

Hierover is in 2017 voor het eerst advies gevraagd. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving 

en omdat de geneesheren-directeuren er naar moesten kijken heeft dit lang stilgelegen.  

In december 2019 is hierover opnieuw advies gevraagd. Het advies van de raden volgt in 

2020. 

 

Advies Eten en drinken 

Pro Persona is in 2019 overgegaan naar een andere leverancier wat betreft de 

maaltijdvoorziening aan cliënten. 

In dit traject naar de keuze voor een leverancier zijn de raden nauw betrokken geweest. 

Het traject is naar tevredenheid verlopen. 
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De raad geeft een positief advies met enkele opmerkingen. 

 

Advies herzien klachtenreglement Wkkgz (Wet klachten en kwaliteit ggz) 

In eerste instantie geeft de raad naar aanleiding van de pilot uit 2017 een negatief 

advies. 

De raad heeft opmerkingen over waar je met de klacht terecht moet kunnen, met het 

klachtenformulier, de wijze van indienen van een klacht, het maken van een jaarverslag, 

een verzwaard adviesrecht voor het benoemen van directies, en het opnemen van de 

klachtenfunctionaris in het klachtenreglement. 

Nadat de Raad van Bestuur een aantal toezeggingen heeft gedaan het 

klachtenreglement aan te passen, wordt het negatieve advies omgezet in een positief 

advies. 

 

Advies huisregels Pro Persona ambulant en klinisch   

De cliëntenraad adviseert verzwaard negatief over het voorstel van de huisregels zoals 

het in de huidige vorm voorligt. Er is namelijk een verkeerde versie gebruikt. 

Over de later gestuurde goede versie adviseert de cliëntenraad positief over de klinische 

huisregels en negatief over de ambulante huisregels.  

In tweede instantie adviseert de raad positief over de geactualiseerde ambulante 

huisregels aangevuld met de veiligheidsaspecten. 

 

Advies klachtenreglement Wet verplichte ggz (Wvggz) 

In eerste instantie adviseert de raad negatief. De vragen en opmerkingen gaan over het 

(nog) ontbreken van een klachtencommissie, de samenstelling van de klachtencommissie, 

het in behandeling nemen van een klacht, de termijn van de klachtindiening en de 

evaluatie van het reglement. 

Nadat de nodige aanpassingen zijn gedaan geeft de raad een positief advies. 

 

Adviezen benoemingen van personen 

10 mei 2019: positief verzwaard advies benoeming extern lid BOPZ klachtencommissie 

Pro Persona. 

11 september 2019: positief verzwaard advies twee interne leden BOPZ 

klachtencommissie. 
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Ongevraagd advies FACT 2, 3, 4. 

De Cliëntenraad wil een ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur over 

FACT teams 2, 3, en 4.   

Het huisvesten van FACT op het terrein van de Nijmeegsebaan biedt veel voordelen ten 

opzichte van een andere locatie. De Cliëntenraad adviseert daarom om FACT op de 

Nijmeegsebaan te huisvesten. 
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’T WINKELTJE, PROJECTEN IN ZELFBEHEER  
 

’t Winkeltje is er voor cliënten die zijn opgenomen en voor medewerkers. Het heeft een 

belangrijke sociale functie. 

Mensen komen graag langs voor boodschappen, een kopje koffie en een gesprekje. We 

merken regelmatig dat cliënten behoefte hebben aan een praatje en een luisterend oor, 

bijvoorbeeld vanwege de spanningen rondom de verhuizing naar de RIBW, Wolfheze of 

elders. 

Er worden ook boodschappen gehaald voor mensen die niet van de afdeling af kunnen 

en er komen mensen onder begeleiding. Deze voorzieningen zijn er verder niet in de 

naaste omgeving. Bezoekers zeggen dat ze hier erg blij mee zijn. 

Het afgelopen jaar is Marian als vrijwilliger helaas gestopt bij ’t Winkeltje. Een paar 

maanden later is Joke erbij gekomen als enthousiaste nieuwe vrijwilliger, om 

arbeidservaring op te doen en om een zinvolle dagbesteding te hebben. 

Nieuw in 2019 is de weggeeftafel met allerlei voorwerpen die medewerkers en cliënten 

van thuis meenemen omdat ze deze niet meer gebruiken en daar anderen een plezier 

mee willen doen. Die zijn voor iedereen gratis mee te nemen. 

Ook is er de mogelijkheid om goede, schone en nette tweedehands kleding mee te 

nemen die mensen van thuis meenemen omdat ze die toch niet meer dragen. Hiervan 

wordt dankbaar gebruik gemaakt. 

 

Verder is er al vanaf het begin van ’t Winkeltje een groot assortiment aan (lees en 

strip)boeken, cd’s/dvd’s en spellen die mensen kunnen lenen of voor een klein prijsje 

kunnen kopen. In de cadeaushop, die ook onderdeel is van ’t Winkeltje, kunnen mensen 

leuke cadeautjes kopen. 

Tijdens de kerstperiode hebben Jan en Jenny een leuke activiteit georganiseerd waar 

mensen van de MMK hun eigen kerstkaarten hebben gemaakt. Ook was er een kleine 

kerstmarkt. Na afloop kregen de deelnemers een klein kerstboompje. Dit alles was heel 

erg geslaagd en voor herhaling vatbaar. 

Met dank aan de mensen van het magazijn, de inkoop, de tuindienst, de financiële 

administratie van André, de restaurantmedewerkers en de receptie van de 

Nijmeegsebaan, Jan en Stefien, de HAGO-medewerkers en de cliëntenraad en 

ondersteuners, die ons regelmatig hielpen met hand- en spandiensten. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 
 

Bggz Basis geestelijke gezondheidszorg 

BOPZ Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen 

CBK Crisis beoordelingskamer 

CIZ Centraal indicatieorgaan zorg 

FACT  Flexible Assertive Community Treatment, één team zorgt voor 

behandeling, begeleiding en ondersteuning bij herstel GGZ

 Geestelijke gezondheidszorg 

GO  Gemeenschappelijk Overleg, overleg van de Cliëntenraden Pro 

Persona 

HAGO Schoonmaakdienst van Pro Persona 

HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen 

HIC  High Intensive Care, specialistische cliëntvriendelijke klinische zorg 

tijdens crisissituaties in een veilige setting 

LOC Landelijke organisatie cliëntenraden 

MMK Maria Mackenzie 

RCG Regionaal Centrum GGz 

RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 

TOL Telefonische opvang Langeberg 

VWS Volksgezondheid, welzijn en sport 

Wkkgz Wet klachten en kwaliteit geestelijke gezondheidszorg 

WLZ Wet langdurende zorg 

WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

WMO Wet maatschschappelijke ondersteuning 

Wvggz Wet verplichte ggz 
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Uw ervaring en uw inbreng  heeft de raad nodig om de  belangen van cliënten te blijven 

behartigen. Ook als u vragen heeft over uw belangen en rechten kunt u terecht bij de 

cliëntenraad. 

 

 

 

DRINGEND LEDEN GEZOCHT! 

 

De Cliëntenraad maakt zich sterk voor úw belangen als cliënt (ambulant of klinisch) van 

Pro Persona 

 

Wij zijn een enthousiaste groep (ex)cliënten van Pro Persona Nijmegen, van alle 

leeftijden, die elke dinsdagochtend overlegt. 

 

De Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen binnen Pro Persona als onafhankelijk partij 

(kritisch én opbouwend). 

 

Wij nodigen u uit om met ons mee te doen!  

Laat ook uw stem horen. 

 

Bel ons gerust voor meer informatie: 

024-3283332 (dinsdag, woensdag en donderdag) 

Of mail ons: 

clientenraad.nijmegen@propersona.nl 

 

OMDAT JE IETS TE ZEGGEN HEBT! 

mailto:clientenraad.nijmegen@propersona.nl

