Toelichting
Centrale Cliëntenraad

Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Wat was de centrale cliëntenraad goed bezig in 2016!
Er gebeurde veel bij Esdégé-Reigersdaal.
Maar ook landelijk gebeurde veel met zorg en ondersteuning.
En de cliëntenraad liet daarbij van zich horen!
De cliëntenraad ging zelfs naar de Tweede Kamer.
Daar in Den Haag liet de raad van zich horen.
Maar ook bij de opvolging van Pierre Quaedvlieg.
En bij de overname van woningen van Heliomare.
Ook over ECD en cliëntenportaal liet de raad van zich horen.
En bij de nieuwe regels voor klachten.
En bij onderzoek naar tevredenheid van cliënten.
Ach, er was zoveel!
Dat lees je ook in het jaarverslag van Esdégé-Reigersdaal.
Dat jaarverslag beschrijft het beleid, het bestuur en het geld.
Deze toelichting is voor de Centrale Cliëntenraad.
We vertellen wat in het jaarverslag staat.

In 2016 ondersteunden we 2889 cliënten.
Ze hadden alle leeftijden en heel verschillende beperkingen.
We ondersteunden bij wonen, werken, leren en activiteiten.
Ook gaven we behandeling en advies.
We kregen daarbij te maken met allerlei andere organisaties.
Bijvoorbeeld met het Zorgkantoor en de gemeentes.
Maar ook met verzekeraars en de woningbouw.
Maar er zijn veel meer, waarmee we goed samenwerkten.
Voor bestuur en beleid van onze organisatie hebben we raden.
Raad van bestuur en raad van toezicht zorgen voor beleid.
Cliënten en verwanten hebben invloed door eigen raden.
De Ondernemingsraad heeft invloed namens medewerkers.
Met elkaar maken we een organisatie die goed werkt.

We doen het samen, met elkaar en voor elkaar.
Vooral niet te veel poespas en formele, officiële zaken.
Vooral wel zorg voor elk mens en voor goede ondersteuning.
Elke cliënt moet kunnen vertrouwen dat we deskundig zijn.
Daarom besteden we veel aandacht aan medische zorg.
We houden goed het gebruik van medicijnen in de gaten.
En er is ook aandacht voor zorg als je doodziek bent.
We hadden meer meldingen over seksueel misbruik in 2016.
Waarschijnlijk niet eens omdat er meer misbruik was dan anders.
We denken dat slachtoffers beter weten waar ze terecht kunnen.
Haast elk cluster heeft een contactpersoon voor vragen over seks.
Aan bepaalde onderwerpen besteden we veel aandacht.
Dan gaat het om zaken die steeds meer voorkomen.
Denk hierbij aan verslaving en ouders met een beperking.
Of cliënten met ouders die niet in Nederland geboren zijn.
Natuurlijk kijken we voortdurend of we het goed doen.
Belangrijk daarbij is ook het project ‘Beelden van Kwaliteit’.
Onderzoekers kijken op clusters en schrijven op wat gebeurt.
Dat bespreken ze met betrokkenen en deskundigen.

De Cliëntenraad deed ook mee met Beelden van Kwaliteit.
Ook het Landelijk Steunpunt Raden deed onderzoek.
Onze cliënten blijken over het algemeen tevreden.
We blijven werken aan wat beter kan.
Ook willen we een beter ECD, Elektronisch Cliënten Dossier.
Alles over een cliënt wordt bewaard in de computer.
Maar het werkt nu nog te traag.
We kijken hoe het beter kan.
Dan noemen we ook nog de privacy en de klachten.
We proberen zo goed mogelijk met beide rekening te houden.
In 2016 kregen we zeven klachten, waarvan twee terecht.
De raad van bestuur volgde het advies van de klachtencommissie.
De Jaarrekening: we houden ruim 1,5 miljoen euro over

WMO en Jeugdwet

IN

Wet Langdurige Zorg
(afgeslankte AWBZ)

UIT

Elk jaar hielden we wel geld over.
Dan stond in de begroting dat we alles zouden opmaken.
En dan kwamen er meevallers en hielden we toch over.
Iets overhouden kan natuurlijk prima zijn.
Genoeg geld hebben is handig als het eens tegenzit.
Banken willen ons anders ook geen geld lenen.
Meestal hielden we meer over dan in de begroting stond.
Ook nu hielden we over, maar minder dan begroot.
Want het was een jaar met extra kosten voor personeel.
Zo moesten we nog toeslagen betalen van vorige jaren.
In de vakanties telden die nooit mee.
De rechter vond van wel, dus betalen we die alsnog.
Ook zetten we geld opzij voor het Facilitair Bedrijf.
Een paar afdelingen ervan stoppen na 2018.
Er is geld nodig om dat netjes af te handelen.
Zodoende hielden we minder geld over dan verwacht.
Toch gaat het goed met ons geld.
En dat komt goed uit.
Want de komende jaren komen we waarschijnlijk geld tekort.
We krijgen misschien minder geld om te zorgen voor woningen.
En door verhuizingen vanaf Reigersdaal, krijgen we soms dubbele kosten.
Afijn, we kunnen het aan, ook omdat het tijdelijk is.
En we hebben er al geld voor opzij gezet.

