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Algemeen 

 

Inleiding 

Lumens is een klantgerichte welzijnsorganisatie met vele klantgroepen waar rekening wordt 
gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van de klanten. De mening van klanten over de 
uitvoering van het beleid is daarbij van grote waarde.  
 
De cliëntenraad wil zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van deze verschillende klantgroepen. 
Omdat de leden van de cliëntenraad afgevaardigden zijn van verschillende onderdelen van de 
organisatie, heeft de cliëntenraad een goed beeld van wat klanten willen. De cliëntenraad is er niet 
om klachten te behandelen. Daarvoor bestaat er een klachtencommissie.  
De cliëntenraad behartigt zowel de uitgesproken als de onuitgesproken belangen van de klanten en 
brengt -gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die voor klanten van belang zijn. 
Bijvoorbeeld over plannen voor nieuwe diensten, veranderingen in aanbod en samenwerking met 
partners. Het vertrouwen van klanten in de cliëntenraad is daarbij onontbeerlijk. 
 
Doordat de wetgeving omtrent cliëntenraden in het welzijnswerk is veranderd, hoeft de cliëntenraad 
geen advies of commentaar meer te geven over zaken die de organisatie betreffen. In het afgelopen 
jaar heeft de cliëntenraad zich bezonnen op zijn toekomst. Dit leverde het inzicht op dat de 
cliëntenraad meer direct contact met de cliënten zelf moet gaan zoeken. Dit kan d.m.v. 
cliëntcontacten in bv. wijk- of jongerencentra en werkbezoeken aan de diverse onderdelen van 
Lumens. Hier is de cliëntenraad in 2014 al mee gestart.  
 

 

Werkwijze en organisatie 
De cliëntenraad komt volgens een jaarlijks door de cliëntenraad vast te stellen vergaderrooster 
bijeen. In de jaarplanning is overleg met de bestuurder opgenomen evenals het overleg met de Raad 
van Toezicht. Naast de vergaderingen gaat de cliëntenraad op werkbezoek bij de diverse teams en 
onderdelen van Lumens om een beeld te krijgen van de werkzaamheden. De cliëntenraad sluit waar 
mogelijk aan bij de activiteiten van Lumens voor klanten en bijeenkomsten voor medewerkers en 
vrijwilligers.  
 
De cliëntenraad maakt gebruik van beleids- en secretariële ondersteuning van Lumens. 
 

 

Samenstelling  
De cliëntenraad telde bij de start van 2015 vijf leden en een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter 
en de leden zijn niet werkzaam bij Lumens. Zij zetten zich vrijwillig in voor de organisatie en haar 
klanten. Aan het eind van 2015 ziet de cliëntenraad er als volgt uit: 

• Helma Coumans (Voorzitter)     

• Wim Sauerwald (Wijkbasiszorg en seniorenzorg) 
• Jochem van Gerwen (Financiën) 
• Iris van Doormalen (Sociale activering) 
• Khalid Hadfoune (Jeugd- en jongerenwerk) 
• Keete Jansma (Regio) 
 

Carla de Haas biedt de cliëntenraad vanuit Lumens secretariële ondersteuning. 
 

 

Werkzaamheden in 2015 

Door Lumens is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe visie en strategie om 
ontwikkelingen op het gebied van Welzijn voor te blijven. De cliëntenraad, aangesteld om de 
belangen van de klanten te behartigen, is daarover uitvoerig geïnformeerd.   
De cliëntenraad is in 2015 acht keer in vergadering bijeen geweest. 
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Cliëntbelangen 

Een belangrijk aandachtspunt was de ontwikkeling van WIJeindhoven en de betekenis daarvan voor 
de hulp- en dienstverlening aan cliënten. Een groot deel van de cliënten van Lumens is overgegaan 
naar WIJeindhoven. Daarom is het vanzelfsprekend dat de cliëntenraad van Lumens de 
medezeggenschap van cliënten kritisch volgt. Daarvoor zijn in het afgelopen jaar een aantal acties 
ondernomen, te weten: 
 
Brief aan College van B&W en de Gemeenteraad januari 2015. 

In deze brief wordt de zorg uitgesproken over de oprichting van de Stichting WIJeindhoven zonder 
dat de inspraak en de belangenbehartiging van burgers is geregeld.   
Naar aanleiding van deze brief is er een gesprek geweest met de wethouder. Onderwerpen waren 
medezeggenschap van burgers, betrokkenheid van burgers, ontwikkeling van bewonerspanels en 
participatie, evaluatie WIJeindhoven en kwaliteitszorg.  
 
Deelname aan de Conferentie Cliëntondersteuning februari 2015. 

In navolging van de regionale werkconferentie cliëntondersteuning nam de Gemeente Eindhoven  
het initiatief voor deze plaatselijke conferentie. Buiten Lumens was er een afvaardiging van het Rode 
Kruis Eindhoven, KBO Eindhoven, Het Vrijwilligerspunt, MEE, Wijeindhoven en van het Netwerk 
Informele Zorg. Het doel van de conferentie: ‘Samen nadenken over de vraag waar we in Eindhoven 
naar toe willen met cliëntondersteuning in 2016’. 
 
Bijeenkomsten cliëntenraden Jeugdzorg en andere raden. 

De cliëntenraad is bij een aantal bijeenkomsten geweest van cliëntenraden Jeugdzorg. Naar 
aanleiding daarvan is er een bijeenkomst van de cliëntenraden met wethouders en ambtenaren 
georganiseerd. Het is de bedoeling dat een dergelijk overleg vier keer per jaar plaats gaat vinden. 
Belangrijke bespreekpunten waren het gebrek aan communicatie, problemen die voortvloeien uit 
‘zorginkopen’, wachttijden bij en de bereikbaarheid van WIJeindhoven.  
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning van WIJeindhoven. 
In september 2015 werd de cliëntenraad gevraagd om de notitie m.b.t. onafhankelijke 
cliëntondersteuning bij WIJeindhoven te bestuderen en van commentaar en aanvullingen te 
voorzien. De notitie is alleen gericht op cliëntondersteuning en niet op cliëntenparticipatie daarmee 
is WIJeindhoven geworden tot belangenbehartiger van overheidsbelangen in plaats van 
belangenbehartiger van burgers. De cliëntenraad vindt dan ook dat er een onafhankelijke 
cliëntenraad met bredere afvaardiging van cliëntenraden in de stad moet komen.   
 

Bewonerspanels voor WIJeindhoven. 

Uit verslagen van informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners blijkt dat bewonerspanels worden 
gezien ‘als voelsprieten, verbinders en ook een beetje als ambassadeurs in de wijk’. Wij vragen ons af 
of dat de rol is van bewonerspanels; want hoe zit het dan met bewonerspanels als inspraakorgaan 
voor het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Tijdens werkbezoeken zal dit een 
belangrijk onderwerp van gesprek zijn.  
 

 

Werkbezoeken 

Team Veldhoven. 

In het gesprek met Team Veldhoven kwam een aantal punten van zorg aan de orde. Deze zorg 
betreft onder andere de toename van psychiatrische patiënten, de bezuinigingen in de 
verslavingszorg, de eigen bijdrage in de gezondheidszorg waardoor bezoeken aan hulpverleners 
worden uitgesteld, de strikte wijze die wordt gevolgd voor deelname aan de voedselbank en de 
schuldhulpverlening die per gemeente anders is geregeld. De samenwerking met ketenpartners 
wordt als zeer positief ervaren. Aan het eind van de bijeenkomst is de intentie uitgesproken om 
vaker ervaringen uit te wisselen omdat het van beide kanten als zeer zinvol is ervaren. 
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A2 gemeenten. 

Tijdens dit overleg is gesproken over maatschappelijk werk, jeugdmaatschappelijk werk en de 
verschillende wensen qua aanpak van de A2 gemeenten. Aandachtpunten daarbij waren de 
verschuiving van werk, de veranderende doelgroep, het dienen van twee bazen (Lumens en 
gemeente) en bijkomende zaken die ten koste gaan van de tijd voor cliënten. Er werd afgesproken 
dat het A2 team cliënten opmerkzaam zal maken op het bestaan van de cliëntenraad en de 
cliëntenraad een terugkoppeling zal doen naar de bestuurder. 
Beide partijen waren erg te spreken over dit gezamenlijk overleg en willen dit eens per jaar herhalen. 
 
OR Lumens. 
Het gesprek met een kleine afvaardiging van de OR in november 2015 was zinvol en constructief. We 
hebben elkaar geïnformeerd over belangrijke kwesties waar beide raden zich mee bezighouden. 
Verder is er gesproken over het vrijwilligersbeleid van Lumens en hebben beide raden afgesproken 
om ten aanzien van vrijwilligers samen op te trekken. Omdat zowel de OR (intern) als de cliëntenraad  
(extern) kampt met een tekort aan bekendheid wordt ook de samenwerking op het gebied van PR 
opgepakt. 
Aan het begin van het gesprek kwam naar voren dat de wachttijden bij de Schuldhulpverlening een 
zware wissel trekken op de cliënten. Dergelijke signalen wil de cliëntenraad oppakken. 
 

Raad van Toezicht. 
Tijdens een aantal bijeenkomsten en activiteiten heeft de cliëntenraad diverse leden van de Raad van 
Toezicht ontmoet. Een van die bijeenkomsten was op uitnodiging van de commissie kwaliteitszorg 
met als onderwerp “Kwaliteit”. Een andere was deelname aan de Avond van de Dialoog die door de 
Raad van Toezicht in september was georganiseerd. Het onderwerp was “Bewoners aan zet”.  Tijdens 
de maaltijd werd er druk gediscussieerd over veel uiteenlopende onderwerpen rondom vitale 
buurten.  
 

 

Overige activiteiten 

Het maken van een Communicatieplan.  

Het doel is meer bekendheid te geven aan de cliëntenraad zowel intern als extern. Dit wil de 
cliëntenraad doen door mensen te informeren over de werkzaamheden van de cliëntenraad en 
contact te leggen met medewerkers en cliënten. Dit draagt bij aan het inhoudelijke doel om de 
buitenwereld naar binnen te brengen. De uitwerking van het plan zal in 2016 intensiever opgepakt 
worden. 
 
Selectie van het Beste Buurtidee.  

Ook dit jaar weer waren er diverse goede ideeën, van echtscheidingshulp tot asielzoekers, die voor 
verbinding in de buurt zorgen. De cliëntenraad heeft negen ideeën geselecteerd waar mensen op 
konden stemmen. Begin juli zijn tijdens de Lumensdag de winnaars bekend gemaakt. 
 
De transitie en strategie van Lumens.  

De bestuurder heeft de cliëntenraad op de hoogte gehouden van de veranderingen in de organisatie. 
Deze zijn mede een gevolg van de landelijke veranderingen op het gebied van welzijn. De 
cliëntenraad heeft zorgen over de gevolgen voor de cliënten en blijft de veranderingen nauwgezet 
volgen en er op reageren. Hiervoor hebben verschillende leden van de cliëntenraad geparticipeerd in 
de diverse bijeenkomsten en workshops die Lumens organiseerde. 
 
Stand van zaken bij Lumens.  

De bestuurder is diverse malen bij de vergaderingen van de cliëntenraad aanwezig geweest om te 
informeren over de stand van zaken van de organisatie. Hiervoor heeft de cliëntenraad de 
voortgangsrapportages toegestuurd gekregen. Deze gaven een goed overzicht van de ontwikkelingen 
waardoor de cliëntenraad de gelegenheid had gerichte en kritische vragen te stellen.  
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Voornemen 2016 

Het voornemen van 2015: “de cliëntenraad wil zijn aandacht nu vooral gaan richten op het belang 
van de cliënten en op de kwaliteit van de dienstverlening”, heeft geresulteerd in een aantal bezoeken 
aan het werkveld. Komend jaar gaat de cliëntenraad hiermee door. Bovenal zal de cliëntenraad waar 
mogelijk meer direct contact met cliënten gaan zoeken. 
 


