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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 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. 
 
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 en de OR. 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 bevindingen 
vanuit deze bezoeken neemt de cliëntenraad mee terug naar Lumens. De cliëntenraad sluit waar 
mogelijk aan bij de activiteiten voor klanten van Lumens en bijeenkomsten voor medewerkers en 
vrijwilligers.  
 
De cliëntenraad maakt gebruik van beleids- en secretariële ondersteuning van Lumens. 
 
Als gevolg van veranderingen in de Wet WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) 
zijn een aantal verplichtingen voor de cliëntenraad vervallen. Daarom heeft de cliëntenraad in 2016 
zijn Huishoudelijk Reglement tegen het licht gehouden en aangepast waar nodig.  
 
Een ander aandachtspunt is de bekendheid van de cliëntenraad bij klanten en medewerkers van 
Lumens. Om de bekendheid te vergroten heeft de cliëntenraad overleg gehad met de manager 
Communicatie van Lumens. De gegevens van de cliëntenraad op de website van Lumens zullen 
worden aangepast en het Huishoudelijk Reglement wordt toegevoegd. De cliëntenraad wil van elke 
vergadering een kort bericht op de Lumens App plaatsen.  
 
Samenstelling. 
De cliëntenraad telt bij de start van 2016 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. In de loop van 2016 is één lid, mevrouw Keete Jansma, gestopt met de cliëntenraad. Er is in 
september een nieuw lid benoemd: de heer Monaim Rahmouni. Aan het eind van 2016 ziet de 
cliëntenraad er als volgt uit: 
 

• Helma Coumans (Voorzitter)     
• Iris van Doormalen (Sociale activering) 
• Jochem van Gerwen (Financiën) 
• Khalid Hadfoune (Jeugd- en jongerenwerk) 
• Monaim Rahmouni (Eindhoven breed)  
• Wim Sauerwald (Wijkbasiszorg en seniorenzorg) 

 
Carla de Haas biedt de cliëntenraad vanuit Lumens secretariële ondersteuning. 
 
Werkzaamheden in 2016. 
De cliëntenraad is in 2016 zeven keer in vergadering bijeen geweest. 
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Cliëntbelangen. 
In het kader van cliëntbelangen heeft de cliëntenraad deelgenomen aan een aantal activiteiten. 
Onder andere aan: 
- Inspraak van cliënten bij WIJeindhoven door deelname aan bijeenkomsten over 

cliëntenparticipatie en zich op de hoogte te stellen van relevante informatie. De interesse 
hiervoor is ingegeven door het feit dat veel cliënten van Lumens nu door WIJeindhoven worden 
geholpen.  

- Een symposium over medezeggenschap van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van groot belang voor 
het functioneren van de huidige maatschappij en dus ook voor Lumens. Het is een noodzaak om 
inspraak van vrijwilligers serieus te nemen. Dit onderwerp blijft het komend jaar op de agenda 
van de cliëntenraad. 

- Een symposium over langer thuis wonen. Dit is georganiseerd door Overlegorganisatie voor 
Ouderen (OVO) in Eindhoven. Verschillende van de aanwezige partijen houden 
keukentafelgesprekken. Het is echter niet altijd duidelijk wat met de uitkomsten van deze 
gesprekken gebeurt. 

- Deelname aan de Avond van de Dialoog. De avond is georganiseerd door de Raad van Toezicht 
van Lumens, met als onderwerp: “Alledaags Geluk”. Na de inleiding door Joke Hermsen, filosoof / 
schrijver o.a. over het vraagstuk van de tijd, werd er gediscussieerd aan de hand van stellingen.  

 
Werkbezoeken. 
In 2016 heeft de cliëntenraad werkbezoeken afgelegd bij verschillende onderdelen van Lumens en 
gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht en de OR.  
- Werkplaats Financiën, schuldhulpverlening. De Werkplaats is opgezet door een 

ervaringsdeskundige op het gebied van schuldhulpverlening. Zij is vanuit haar eigen ervaringen 
bezig een concept te ontwikkelen zodat mensen aan een stabiele financiële situatie kunnen 
werken. Schuldhulpverlening via zelfhulpgroepen werkt niet omdat mensen zich schamen voor 
hun financiële problemen. De Werkplaats Financiën is een voortraject voor de schuldsanering.  
Onderwerpen die in het gesprek aan de orde zijn gekomen zijn de wachtlijsten, de routing, 
bewind voering. Mensen komen bij de Werkplaats via de generalisten van WIJeindhoven, 
wijkwerkers, publicaties of mond-tot-mond reclame.  
De verhouding tussen schuldhulpverlening (SHV) van Lumens en Werkplaats Financiën werd niet 
helemaal duidelijk.  

- Het gesprek met een wijkwerker vond plaats in wijkcentrum ’t Bellefort. De wijkwerker heeft de 
werkzaamheden van Lumens en de veranderingen in de wijk toegelicht met name de verjonging 
als gevolg van renovatie in de wijk. Het gesprek met de wijkwerker ging o.a. over activering en 
hoe ervoor te zorgen dat mensen zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de wijk. Om te 
voorkomen dat instanties langs elkaar gaan werken is het contact met andere instanties 
(zorgcentra, woningcorporaties, GGZ) in de wijk zeer belangrijk. Het omzetten van signalen in 
activiteiten is een hoofdtaak van wijkwerk bij Lumens. Bij de cliëntenraad komen signalen binnen 
dat mensen in bepaalde wijken een wijkwerker missen, een generalist van WIJeindhoven is meer 
op het individu gericht en regelt geen wijkwerk.  
Om Lumens beter van advies te voorzien heeft de cliëntenraad meer informatie nodig over het 
functioneren van de wijkcentra. Dan kunnen de verschillende wijkcentra ook met elkaar worden 
vergeleken. De cliëntenraad is van mening dat betrokkenheid van mensen bij hun buurt niet 
vanzelfsprekend is. Voor de beleidsmatige inzet op Vitale Buurten, zijn extra middelen en 
mensen noodzakelijk.  

- Tijdens het jaarlijkse gesprek met de Raad van Toezicht heeft de cliëntenraad afscheid genomen 
van de voorzitter van de Raad van Toezicht en kennisgemaakt met twee nieuwe leden.  
Onderwerpen van gesprek waren verder o.a.: de andere aanpak van de cliëntenraad als gevolg 
van de wetswijzing; de positie van de cliëntenraad ten opzichte van andere cliëntenraden in 
Eindhoven als gevolg van de overdracht van taken van Lumens naar WIJeindhoven; het ophalen 
van signalen uit gesprekken met medewerkers van Lumens tijdens werkbezoeken én de 
bekendheid van de cliëntenraad. 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht aangegeven waarmee zij zich in de voorgaande periode 
vooral heeft beziggehouden.  
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- Tijdens één van de vergaderingen van de cliëntenraad is een afvaardiging van de OR 
aangeschoven. Gespreksonderwerpen waren onder andere het vergroten van de bekendheid van 
de beide raden; het op orde brengen van het huishoudelijke reglement; het omgaan met 
vrijwilligers van Lumens, de werkzaamheden en de eindverantwoordelijkheid.  
De cliëntenraad en OR willen zich gezamenlijk gaan verdiepen in het werken met vrijwilligers. 
Zaken die daarbij spelen zijn: waar lopen vrijwilligers tegenaan bij hun werk, wat zijn hun risico’s 
en hoe is de begeleiding. 

 
Overige activiteiten. 
- Stand van zaken Lumens. Lumens heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de invoering van de 

nieuwe visie en strategie om ontwikkelingen op het gebied van Welzijn bij te houden. De 
cliëntenraad, aangesteld om de belangen van de klanten te behartigen, is daarover uitvoerig 
geïnformeerd.  De bestuurder heeft de cliëntenraad op de hoogte gehouden aan de hand van de 
voortgangsrapportages. Op deze manier kan de cliëntenraad tijdens het overleg gerichte vragen 
stellen. Daarnaast zijn de positie en invloed van de cliëntenraad, de samenwerkingsverbanden 
die Lumens wil aangaan en de organisatorische zaken binnen Lumens als belangrijke punten naar 
voren gekomen. 

- Vanuit klantperspectief neemt de cliëntenraad deel aan de klachtencommissie van Lumens. De 
voorzitter van de cliëntenraad is lid. De klachtencommissie heeft de nieuwe regeling ‘Huis voor 
Klokkenluiders’ van commentaar voorzien. Dit commentaar is door de OR meegenomen in zijn 
besluit op de instemmingsaanvraag over de regeling. 

- De cliëntenraad is ingegaan op het verzoek van de welzijnsorganisatie Mozaïek uit Tiel om een 
gesprek over het oprichten van een cliëntenraad bij Mozaïek. Twee leden hebben dit gesprek 
gevoerd en de afvaardiging van Mozaïek vertelt hoe de cliëntenraad binnen Lumens is 
vormgegeven. De afvaardiging van Mozaïek vond de benadering van de cliëntenraad positief en 
een goed voorbeeld voor een op te zetten cliëntenraad binnen hun organisatie.  

 
Naast bovenstaande activiteiten heeft de cliëntenraad in zijn vergaderingen verschillende keren 
meningsvormend gesproken over diverse onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het 
opschuiven van welzijn naar zorg, omgaan met vrijwilligers en de vertaling van de eigen observaties 
naar de organisatie.  
 
Voornemen 2017. 
Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de cliëntenraad is de vraag naar voren gekomen of zij genoeg stof 
inbrengt waarmee de organisatie aan de slag kan. De conclusie is dat deze inbreng groter kan en dat 
in 2017 ieder lid verantwoordelijk is voor de inbreng, als afgevaardigde, vanuit de verschillende 
invalshoeken. Bijvoorbeeld: Ondersteuning leveren voor de verbreding van vroegtijdige werkende 
middelen om talenten van jeugdigen te stimuleren en te ontwikkelen. Een ander onderwerp is de 
verbinding tussen vrijwilligers en professionals. 
Om nog beter te kunnen functioneren heeft de cliëntenraad behoefte aan scholing op het gebied van 
communicatie, analytisch denken en strategie. 
 
 
 
 
Maart 2017 
Carla de Haas. 
 


