
 

 

 

Jaarverslag 2019 

 

Cliëntenraad 

 

 



Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019. Een bijzonder jaar voor VraagPlus en voor haar cliënten. Met 

trots zullen wij in dit jaarverslag vertellen over de totstandkoming van een eigen ‘honk’, tevens 

kantoor ruimte voor de medewerkers van VraagPlus.  Verder geven wij in dit verslag onze mening 

hoe het is als client van VraagPlus .  

In dit verslag blikken we terug op een jaar waarin veel is gebeurd en waarin ook weer veel plannen 

gemaakt zijn voor de toekomst.  

 

De cliëntenraad, 

Jolanda, Voorzitter 

Danny, secretaris 

Willy, lid van de cliëntenraad 

Willie, onafhankelijk cliëntondersteuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 1 VraagPlus. 

VraagPlus biedt opvang en begeleiding aan 12 cliënten met een licht verstandelijke beperking in de 

gemeente Lingewaard en omgeving.  VraagPlus is een zelfstandige zorgaanbieder. Het streven van 

VraagPlus is om zelfstandigheid te stimuleren. Bovendien vindt VraagPlus het erg belangrijk dat de 

cliënten onderling een gezamenlijke zorg hebben voor een eerlijke, open een goede sfeer.  De 

cliëntenraad is zich hiervan goed bewust en organiseert daarvoor veel activiteiten. Dit kunt u lezen in 

dit jaarverslag.  

VraagPlus heeft inmiddels zes medewerkers; woonbegeleiders, een verzorgende IG in opleiding en 

een huishoudelijke ondersteuner.  

VraagPlus is een organisatie die wil proberen zo dicht mogelijk bij haar cliënten te blijven, korte 

lijnen, goede communicatie. Cliënten samen met betrokken medewerkers moet een goede basis zijn 

om samen op te trekken, zodat mensen goed tot hun recht kunnen komen.  

De cliëntenraad denkt hierbij kritisch mee. Groeien mag, als er maar goed gecommuniceerd wordt.  

Er is met regelmaat contact tussen Raad van Toezicht en de cliëntenraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening nieuwe werkplek 

Halloween 



Hoofdstuk 2; de cliëntenraad 

De cliëntenraad bestaat sinds 2018.  

Leden van de cliëntenraad zijn;  

Jolanda (voorzitter), 52 jaar, sinds 2012 woonachtig bij VraagPlus. 

Danny (secretaris), 35 jaar, sinds 2011 woonachtig bij VraagPlus 

Willy (lid van de cliëntenraad), 63 jaar, sinds 2012 woonachtig bij VraagPlus 

Willie (onafhankelijke externe ondersteuning van de cliëntenraad) 62 jaar.  

De cliëntenraad vergadert elke drie maanden. Zij worden door de Raad van Bestuur geïnformeerd 

over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Zij denken kritisch mee en beoordelen de plannen van 

VraagPlus. Actuele onderwerpen binnen de zorg worden met hun besproken.  Zo kwam in 2019 de 

Wet zorg en dwang ter sprake. We hebben geconstateerd dat niemand binnen de organisatie dwang 

ervaart, maar er moeten wel goede afspraken over gemaakt worden. In 2020 wordt dit verder 

uitgewerkt in de huisregels van VraagPlus.  

De cliëntenraad volgt het financiële verslag en bekijkt de begroting. Dit wordt uitgebreid besproken 

en op een begrijpelijke manier toegelicht.  

Eigen ruimte 

Een belangrijke mijlpaal in 2019 de totstandkoming van een eigen honk. Er is een 

kantoor/ontmoetingsruimte gekocht in het centrum van Huissen. Daarmee is het voor de 

cliëntenraad nog makkelijker om gezamenlijke activiteiten te organiseren.  

Het pand is met medewerking van de cliënten opgeknapt en smaakvol ingericht, een prachtige 

ontmoetingsruimte. De cliënten zijn hier erg blij mee. Het vergroot de bereikbaarheid van 

medewerkers en het  contact onderling.  

“Het is iets van ons allemaal”.  

Activiteiten 

Het opknappen en de opening van de nieuwe VraagPlus ruimte heeft afgelopen jaar veel inzet 

gevraagd van de cliëntenraad. Met veel plezier kijken we terug op een spetterende opening.  De 

wethouder van de gemeente Lingewaard was aanwezig bij de opening.  De openingshandeling werd 

verricht door de cliëntenraad zelf. Ook verzorgde de cliëntenraad het welkomstwoordje.  

Elke maandagmiddag wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten.  
Halloween activiteit door middel van het uithollen van pompoenen.  
Sinterklaas avond, met een heuse sinterklaas in de stoomboot.  
Kerstkaarten maken. 
Kerstgourmet.  
Oliebollen eten tussen Kerst en oud/nieuw.  
Er zijn plannen gemaakt voor een gezamenlijk VraagPlus kamp in 2020 naar Ameland.  
 



Hoofdstuk 3 Zo werkt het bij  VraagPlus 

VraagPlus probeert met bewoners mee te denken, kansen te geven en uitdagingen aan te gaan. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld bij de dagbesteding om passende dagbesteding afgestemd bij de cliënt aan te 

bieden. Passend bij de belangstelling. Het is erg prettig dat er naar cliënten geluisterd wordt.  

Een belangrijk onderdeel is het stimuleren van meer beweging. Drie keer per week is bij de 

plaatselijke sportschool ruimte gereserveerd voor de cliënten van VraagPlus.  Een prikkelarme ruimte 

met goede begeleiding en individuele schema’s. Zo nodig kunnen ook andere trainingen in deze 

ruimte plaatsvinden, te denken aan fysiotherapie, agressie therapie of andere disciplines. Alles onder 

een dak,  Structuur, bereikbaarheid en duidelijkheid worden zo bereikt.  

De medewerkers van VraagPlus gaan zelf ook voorop in het streven naar meer beweging. Zo zijn er 

twee e-bikes gekocht, waarmee medewerkers hun cliënten bezoeken.   

Gezonde voeding wordt gestimuleerd. Met de plaatselijke groenteboer en bakker zijn afspraken 

gemaakt dat clienten daar wekelijks groenten, fruit en brood kunnen halen.  

Een hoofddoel van VraagPlus is om met elkaar een zo goed mogelijk woon-/leefklimaat te creëren. 

Daarbij is het van belang om met elkaar de sfeer goed te houden. Een verantwoordelijkheid van 

iedereen. Geconstateerd wordt dast de clienten tevreden zijn over de woonruimten.  

 

 

 

 
 
 
 



Hoofstuk 4; Controle 
 
Brandveiligheid/gezondheid 
Elke woning wordt een maal per maand gecontroleerd op alle technische details. Zoals de controle 
van de brandmelders, het inspecteren van de hygiëne in de koelkast, controle van 
verwarmingskachels. De verwarmingskachels worden met regelmaat gecontroleerd door een erkend 
bedrijf.  In diverse woningen zijn aanpassingen aangebracht om vluchtroutes veilig te stellen en om 
branddoorslag te voorkomen.  
 
Bezoek zorgkantoor 
In november 2019 heeft het zorgkantoor een bezoek gebracht aan VraagPlus. De hele organisatie is 
kritisch nagekeken. Alle beleids-/kwaliteitskaders  zijn getoetst. Een zorgplan van een cliënt is 
helemaal doorgespit en ook enkele cliënten zijn kritisch ondervraagd. Met trots lieten bewoners hun 
woonruimte zien.  
Een spannende dag, maar we kijken daar heel goed op terug.  
Men was erg enthousiast. De beleidsstukken, zorgplannen klopten met de praktijk.  
Kijken bij andere zorgverleners 
Een keer per jaar gaan we kijken bij een collega zorgaanbieder. De medewerkers en bewoners gaan 
over en weer bij elkaar op bezoek en  vragen naar elkaars organisatie. Zo kunnen we van elkaar 
leren.  
 
Hoofdstuk 5; Toekomst 
Wij kijken uit naar een mooi kamp op Ameland! Daar hebben we heel veel zin in. Bovendien gaan 
bijna alle cliënten mee.  
In ons nieuwe honk hebben we nog meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Plannen zijn 
een Vossenjacht, foto-puzzeltocht, bingo avond, kook-avonden 
VraagPlus wil uitbreiden en is bezig daarvoor de mogelijkheden te onderzoeken. De cliëntenraad 

volgt dit kritisch. Korte lijnen en een goede communicatie vinden we heel erg belangrijk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


