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Verslag van de enquête Vragen over ondersteuning 
augustus 2009  
 
   
*** De reacties van de cliënten van de Mantelmeeuw 
*** De conclusies uit de antwoorden van de cliënten  
*** De adviezen van de cliëntenraad  
*** De reactie van Jaap Groenhof, de clustermanager 

Cliëntenraad Mantelmeeuw 
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Aanleiding  
 
De cliëntenraad van de Mantelmeeuw komt op voor de gezamenlijke belangen 
van de cliënten van de Mantelmeeuw.  
 
Wij vinden het belangrijk dat cliënten goede ondersteuning krijgen.  
Daarom hebben we een aantal vragen gesteld aan alle cliënten.  
Vragen over ondersteuning.  
Wij wilden weten wat de cliënten vinden van de hulp die zij krijgen.   
En wij wilden weten wat er beter kan in de ondersteuning.  
 
Reacties 
 
Eind vorig jaar hadden we alle antwoorden binnen.  
Wij zijn erg blij met de reacties.  
In totaal hebben 31 mensen de vragen ingevuld.  
Dat is meer dan een derde van alle cliënten van de Mantelmeeuw.  
 
De Mantelmeeuw biedt ondersteuning vanuit drie teams.  

- Trainingscentrum wonen in Alkmaar  
- Team op de 1ste etage in Heerhugowaard 
- Ambulante ondersteuning 

De antwoorden van de cliënten gaan over de ondersteuning van alle teams.  
 
Conclusies 
 
De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de hulp die zij krijgen. 
Zij hebben daarnaast ook aangegeven wat er beter kan.  
Deze verbeterpunten en andere op- en aanmerkingen van de cliënten, hebben 
we besproken in de cliëntenraad. 
Op basis hiervan hebben we een aantal adviezen op papier gezet. 
Adviezen over de ondersteuning.  
Deze adviezen hebben we besproken we met de clustermanager, Jaap 
Groenhof. Zijn reactie op de adviezen staat ook in dit verslag.  
 
De cliëntenraad let vooral op de gezamenlijke belangen.  
Dus de wensen en verbeterpunten die voor meerdere cliënten belangrijk zijn.  
Wat kan je doen als je jouw persoonlijke wensen niet terug vindt in dit verslag? 
Wat kan je doen als je iets wilt veranderen of verbeteren in je ondersteuning? 
Laat het weten aan je cliënt-begeleider. Praat erover met je cliënt-begeleider.  
Als je hier niet verder mee komt, kan je terecht bij de clustermanager of bij de 
cliënt-vertrouwenspersoon van Esdégé-Reigersdaal, Dineke Teeuwen.  
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De antwoorden van de cliënten in aantallen 
 
1. Heeft de medewerker van de Mantelmeeuw genoeg tijd om te luisteren ? 

Ja:   25 
Wisselend: 2 
Nee:   2 
Weet niet:  1  
 
Wat kan er beter in het luisteren ? 
11 antwoorden 
 

2. Weet de medewerker van de Mantelmeeuw welke ondersteuning je nodig 
hebt ? 
Ja:  23 
Wisselend 3  
Nee:   2 
Weet niet:  3 
 
Wat kan er beter in de ondersteuning ? 
13 antwoorden 
 

3. Begrijpt de medewerker wat het hersenletsel voor jou betekent ? 
Ja:  22 
Wisselend:  3 
Nee:   2 
Weet niet:  3 
Nvt:  1 
 
Wat kan er beter in het begrip van de medewerker ? 
8 antwoorden 

 
 
Opvallend is dat de dingen die beter kunnen in de ondersteuning veel te maken 
hebben met de communicatie tussen medewerker en cliënt. Bijvoorbeeld het 
verschil tussen passief luisteren en actief luisteren en reageren (uit de enquête: 
‘luistert wel, maar reageert nauwelijks’). 
Ook zijn er van verschillende cliënten opmerkingen over het  verschil tussen 
weten en aanvoelen. Dus in theorie weten wat niet-aangeboren hersenletsel is 
en daarnaast aanvoelen wat het persoonlijk betekent voor de cliënt (uit de 
enquête: ‘er staat wel veel in het ondersteuningsplan, maar niet gevoelsmatig’). 
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Adviezen over de ondersteuning  
 
Advies 1.  Extra aandacht besteden aan de communicatie met de cliënten  
* Actief luisteren en reageren  
* Met aandacht luisteren blijft belangrijk  
* Rekening houden met geheugenproblemen,  
  door bijvoorbeeld terug te komen op het vorige gesprek 
* Leren om concrete vragen te stellen  
Voorstel:  
In ieder team iemand die extra aandacht besteedt aan de communicatie.  
En daar ook vragen over stelt in het team.  
Als een vaste taak, zoals er ook andere vaste taken zijn in de teams.  
 
Reactie van Jaap Groenhof, de clustermanager:  
Jaap vindt het een belangrijk punt. Goede communicatie is heel belangrijk.  
Er zijn veel verschillende mensen bij de Mantelmeeuw, met veel verschillende 
achtergronden. In de relatie tussen cliënt en werker is het heel belangrijk dat de 
cliënt zich gehoord voelt.  
Dit vraagt veel inzicht en vaardigheden van de medewerkers.  
Jaap vindt het belangrijk om dit punt extra aandacht te geven.  
Hij vindt het een goed voorstel van de cliëntenraad en wil dit graag met de 
teams bespreken.  
Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook een themadag georganiseerd worden over 
het onderwerp Communicatie.  
 
Advies 2.  Meer aandacht voor het ondersteuningsplan 
* Bij het maken van ondersteuningsplannen ook goed kijken naar wat 
  de cliënt gevoelsmatig nodig heeft.  
* Ondersteuningsplan actiever gebruiken. Regelmatiger doornemen.  
  Samen met de cliënt.  
* Opnieuw kijken naar de opzet van het ondersteuningsplan. 
  Naar aanleiding van de opmerking in de enquête dat er wel veel in  
  het ondersteuningsplan staat, maar niet gevoelsmatig.   
 
Reactie van Jaap Groenhof, de clustermanager:  

Het ondersteuningsplan is vooral bedoeld om doelmatig te kunnen werken: 
praktisch en meetbaar. 
Jaap vindt het een goed punt van de cliëntenraad om bij het ondersteunings-
plan ook te kijken naar de gevoelsmatige kant.  
Hij wil dit op de volgende manieren doen:  

- zoeken naar mogelijkheden om de gevoelsmatige kant te omschrijven,  
en kijken of dit ook in doelen kan 

- samen met de teams en de gedragsdeskundige 
- actief luisteren naar cliënten en ook daardoor meer oog krijgen voor de 

gevoelsmatige kant 
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- informatie aan de teams door mensen die nu al een goed oog hebben 
voor zowel de praktische als de gevoelsmatige kant 

 
Jaap vindt het wel belangrijk dat de wensen van de cliënten zelf voorop 
staan bij het schrijven van het ondersteuningsplan. Hij is het daarom niet 
eens met het advies van de cliëntenraad om het ondersteuningsplan actiever 
te gaan gebruiken. Dat kan je niet afspreken voor alle cliënten van de 
Mantelmeeuw. Het is aan de cliënten zelf of zij het ondersteuningsplan 
actiever willen gebruiken en of zij het regelmatiger willen doornemen.  
Wat kunnen de medewerkers wel doen:  

- met de cliënt bespreken of die het ondersteuningsplan actiever wil 
gebruiken en vaker door wil nemen 

- als een cliënt hier geen behoefte aan heeft, hoeft het natuurlijk niet.  
- in gesprek blijven met de cliënt over de ondersteuning en af en toe 

samen kijken of zij nog op de goede weg zijn.  
 
Advies 3. Extra aandacht voor de eigen regie van de cliënt.  

Met andere woorden: 
er op letten dat de cliënt dingen op zijn eigen wijze kan doen.  
Uit de antwoorden krijgen we de indruk dat een aantal cliënten er vanuit 
gaat dat zij ‘het minder weten dan de medewerker’ en dat de begeleiding 
bepaalt ‘wat het beste is’. Daaruit spreekt veel vertrouwen, en dat is heel 
goed. Maar er zitten ook valkuilen in. 
Daarom willen we graag dat de teams in gesprek gaan over de volgende 
vragen:  
* Weten cliënten wat zij kunnen doen als ze iets anders willen? 
  (bijvoorbeeld andere begeleidingstijd, meer begeleidingstijd of  
  een andere contactpersoon) 
* Staat de begeleiding open voor veranderingen? 
* Wordt er iets mee gedaan als een cliënt iets anders wil? 
* Het verschil tussen ‘helemaal overnemen’ of ‘alleen waar nodig’:  
  Hoe gaan we daar mee om? Voorbeeld: eigen regie houden in een 
  gesprek: als je éven hulp nodig hebt, wil dat niet zeggen dat het 
  helemaal moet worden overgenomen.  
* Worden medewerkers vanuit de verstandelijk gehandicapten zorg,  
  voldoende ingewerkt? Of gaan we er vanuit dat zij het wel weten? 
* Hoe gaat het bij meningsverschillen tussen cliënt en medewerker? 
  Zijn de medewerkers zich bewust van het verschil in mondigheid  
  als er een meningsverschil is? Krijgt de medewerker vaak gelijk? 

 
Reactie van de clustermanager, Jaap Groenhof:  

Jaap antwoordt dat voor heel veel cliënten al geldt dat zij zelf bepalen wat zij 
doen. Een aantal mensen zijn (soms) niet in staat om eigen regie te houden. 
Soms vraagt een cliënt juist om de regie over te nemen.  
Dit is dus heel indivueel.  
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Jaap vindt de vragen van de cliëntenraad heel geschikt om in de teams te 
bespreken. De vragen kunnen zo aan de teams worden voorgelegd en 
individueel gemaakt.  
Jaap zal de vragen van de cliëntenraad in de teamvergaderingen bespreken.  
 

 
Slotwoord van Cliëntenraad de Mantelmeeuw 
De cliëntenraad heeft jullie antwoorden met veel zorg doorgenomen.  
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie reacties.  
 
Wil je meer weten over de cliëntenraad? 
Heb je nog vragen? 
Wil je reageren op dit verslag? 
Neem dan contact op met de ondersteuner van de cliëntenraad,  
Jeannet Schilder  06-51233143 
Of stuur een bericht naar raadmantelmeeuw@gmail.com  
 
 


