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Voorwoord bij jaarverslag 2020-2021 
 
 

De jaren 2020 en 2021 zullen ons nog lang heugen, vooral door Covid-19. Wat een enorme uitdaging! 
En wat is er hard gewerkt in de zorg. Aanvankelijk waren de omstandigheden lang niet optimaal, er 
was landelijk een groot tekort aan beschermingsmiddelen. Ook waren de richtlijnen van de RIVM  in 
het begin van de pandemie beslist niet adequaat. 
 
Nog steeds zijn wij heel voorzichtig. De vergaderingen van onze cliëntenraad werden meestal online 
gehouden. Het meegaan op route, eens kijken wat er zich in de praktijk afspeelt, was 
onverantwoord. Dat is bijzonder jammer, juist voor ons is contact met de cliënt zo belangrijk. 
Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 3 personen. In 2019 waren 2 leden voortijdig opgestapt en in 
2020 nog eens 3 leden. Gelukkig werden vrij snel daarna 2 nieuwe leden benoemd.  
Een raad bestaande uit 3 personen is wel klein en er wordt dan ook nog steeds gezocht naar nieuwe 
leden. Ondanks deze minimale bezetting konden wij toch goed ons werk doen. 
 
Vooral het jaar 2021 stond in het teken van de fusie met Noorderbreedte. De cliëntenraad was 
steeds voorstander van een fusie, voor de cliënt kan dit de continuïteit van de zorg garanderen. 
De fusie betekende wel dat Klaas Kuilman, onze directeur-bestuurder, na 13 jaar afscheid nam van 
Thuiszorg het Friese Land. Voor hem een mooi moment voor een nieuwe uitdaging. Met zijn opvolger 
Wim Faber, directeur THFL, hebben wij regelmatig overleg. Dit geldt ook voor de voor ons nieuwe 
bestuurder Martin Kirchner van Noorderbreedte.  
 
Noorderbreedte heeft op elke locatie een cliëntenraad en daarboven een overkoepelende CCR –  
ook met deze CCR hebben wij regelmatig overleg. 
Overleg is belangrijk, maar minstens even belangrijk zijn de opmerkingen, wensen, ideeën van de 
cliënten. Dus: als er iets is – meld het ons! 
 

Ellen Tabak 
voorzitter cliëntenraad 
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Leden cliëntenraad  

Naam lid Termijn Eindigt op 

 
Mw. C. Dijkstra 

 
1e termijn 

 
12-10-2020 

 
Mw. M. Horstink 

 
2e termijn 

 
12-10-2020 

 
Dhr. T. de Koning 

 
1e termijn 

 
12-03-2020 

 
Mw. E. Tabak 

 
1e termijn 

 
01-05-2023 

 
Mw. J. de Vos 

 
1e termijn 

 
01-11-2024 

 
Mw. B. Gremmé 

 
1e termijn 

 
01-05-2025 

 
In de zoektocht naar nieuwe leden zijn de regiomanagers gevraagd om, via hun medewerkers, op 
zoek te gaan cliënten, welke zitting willen nemen in de cliëntenraad. Jannet de Vos is aangedragen en 
na een goed gesprek met de zittende leden is zij voorgedragen aan de bestuurder en per november 
2020 benoemd als lid van de cliëntenraad.  
Op 12 oktober 2020 zijn twee leden opgestapt na een conflict met de bestuurder.  
In het voorjaar van 2021 heeft zich, via een medewerker, nog een cliënt gemeld. Betty Gremmé is 
ook benoemd tot lid van de cliëntenraad.  

Missie / Visie  

Missie 
De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Thuiszorg Het Friese 
Land (THFL) zowel binnen als buiten de organisatie. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan het bestuur van Thuiszorg het Friese Land. 
Visie 
De cliëntenraad vertegenwoordigt alle aanwezige cliëntgroepen bij THFL op basis van 
gelijkwaardigheid en ongeacht de vorm van zorg, waarvan de cliënten gebruik maken. Het 
welbevinden van de cliënt staat voorop. De cliëntenraad focust op de kwaliteit en continuïteit van de 
zorg met oog voor brede maatschappelijke keuzes en de gevolgen daarvan voor de zorg en het 
personeel. Om de kwaliteit en continuïteit van de steeds complexere zorg te waarborgen, houdt de 
cliëntenraad vanuit haar ervaring en deskundigheid proactief de vinger aan de pols bij 
beleidsontwikkelingen en geleverde zorg. De cliëntenraad geeft een signaal af zodra de belangen van 
de cliënt in het gedrang dreigen te komen. 
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Intern beraad, overleg en informatie 

De cliëntenraad komt één keer per maand bijeen voor intern beraad, uitgezonderd de 
zomermaanden. Tijdens het intern beraad worden alle ingekomen stukken besproken en eventueel 
voorbereid voor de overlegvergadering met de bestuurder. Ook worden actuele zaken die spelen in 
de organisatie, maar ook daarbuiten en ontvangen signalen van cliënten op de agenda gezet. 
Regelmatig nodigt de cliëntenraad iemand uit n.a.v. ontvangen stukken of om een presentatie te 
geven over een interessant en actueel onderwerp welke speelt binnen of buiten de organisatie. 
 

Vier maal per jaar vindt er een overlegvergadering met de bestuurder en na de zomer van 2021 met 
de directeur plaats. Overleg is er over lopende zaken en adviesaanvragen. In 2021 was het 
belangrijkste onderwerp de voorgenomen fusie. 
Zowel in 2020 als in 2021 is er eenmaal een overleg met de RvT geweest. Er is o.a. gesproken over de 
verhouding tussen bestuurder en cliëntenraad en de voorgenomen fusie met Noorderbreedte (NB).  
Twee maal per jaar is er een overleg met leden van de ondernemingsraad. Beide raden informeren 
elkaar over de onderwerpen waar ze mee bezig. Verder zijn actuele zaken, die spelen in de 
organisatie, besproken, zoals: voorgenomen fusie met NB, ondernemingsplan, tarieven, corona en 
elektronisch cliënt dossier.  
 

Voor het verkrijgen van tijdige informatie over beleidsstukken en zorg gerelateerde onderwerpen ten 
behoeve van het intern beraad was er regelmatig overleg tussen het secretariaat van de cliëntenraad 
en de bestuurssecretaris van de Raad van Bestuur. 

Ter instemming 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (Wmcz) 
De Wmcz 2018 regelt de medezeggenschap van mensen die zorg krijgen van een zorgorganisatie. In- 
en externe belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de 
koers van de zorgorganisatie. De rechten en plichten van zowel cliëntenraad en organisatie worden 
in deze regeling omschreven.  
De cliëntenraad en bestuurder hebben stevige discussies met elkaar gevoerd. Vooral de procedure 
benoeming van nieuwe leden voor de cliëntenraad zorgde ervoor dat er geen overeenstemming 
kwam. Uiteindelijk hebben twee leden van de cliëntenraad besloten hun lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang te beëindigen. Met het overgebleven lid en een nieuw lid is het gelukt om voor 
het einde van het jaar 2020 de handtekening onder het nieuwe document WMCZ te zetten.  

Ter advisering 

Begroting 2021 en 2022 
Sinds 2021 is de begroting onderdeel van het ondernemingsplan. Tijdens overlegvergaderingen 
wordt de begroting uitvoerig besproken met de bestuurder. De cliëntenraad uit daar zijn zorgen over 
de ontstane tekorten en de tarieven, maar vertrouwen erop dat THFL er alles aan doet om niet in de  
rode cijfers te komen. De cliëntenraad heeft daarom positief geadviseerd. 
 
Jaarrekeningen 2019 en 2020 
De cliëntenraad vond het jammer dat de jaarrekening 2019 af werd gesloten met een negatief 
resultaat. Er zullen nog meer noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen. In het  
ondernemingsplan 2020-2023 en in de begroting 2020 is hier al rekening mee gehouden. 
Gelukkig liet de jaarrekening 2020, ondanks de coronapandemie, een positief resultaat zien ook als 
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was deze eerst onder voorbehoud. De corona vergoeding vanuit de overheid had THFL nog niet 
ontvangen. De cliëntenraad heeft benadrukt dat bij niet uitkeren van deze vergoeding dit niet ten 
koste van de zorg mocht gaan.  
Op beide jaarrekening is een positief advies uitgebracht. 

Wet Zorg en Dwang 
In 2020 ontving de cliëntenraad het beleidsplan Wet Zorg en Dwang (Wzd). De Wzd en de Wvggz 
(Wet verplichte ggz) vervangen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(BOPZ). De BOPZ is niet meer actueel. In de nieuwe wet staat vrijheid en zorgvuldigheid voorop en de 
kern van de wet is ‘nee’ tenzij. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden 
toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn/haar omgeving. 
Na interne bespreking heeft de cliëntenraad gevraagd waarom THFL toch besloten heeft dit beleid in 
te voeren, nadat eerder gemeld werd dat THFL zich niet wilde aansluiten bij deze wet, mede omdat 
onze brancheorganisatie dit afraadde.   
De reden om dit beleid toch in te voeren heeft te maken met voortschrijdend inzicht. De Wzd heeft 
een bredere werking dan de voorliggende BOPZ. Dat betekent dat THFL hoe dan ook met deze wet te 
maken krijgt.  
De cliëntenraad heeft in zijn advies benadrukt om dit beleid tijdig en duidelijk te communiceren naar 
cliënten, mantelzorgers en / of andere vertegenwoordigers. Het communicatieplan, inclusief plan 
van aanpak, is aan de cliëntenraad voorgelegd en met akkoord van de cliëntenraad is het plan van 
aanpak in werking getreden.  
 
Voorgenomen fusie Thuiszorg Het Friese Land (THFL) met Noorderbreedte (NB) 
Nadat de cliëntenraad al meerdere keren was geïnformeerd over de ophanden zijnde fusie met NB, 
ontving de raad in februari 2021 de eerste adviesaanvraag over de voorgenomen bestuurlijke fusie. 
De adviesaanvraag is uitvoerig doorgenomen en besproken met de bestuurder. Een aantal vragen en 
antwoorden worden hieronder beschreven.   

 Als eerste viel het de cliëntenraad op dat in het fusiedocument hoofdzakelijke gesproken werd 
over ouderenzorg, terwijl THFL ook zorg verleend aan andere doelgroepen.  
 Zowel bij THFL als bij NB betreft de grootste doelgroep de ouderenzorg. Maar er is zeker oog voor 
de andere doelgroepen van beide organisaties. 

 De wens is om woonconcepten te ontwikkelen en te realiseren. Is er duidelijkheid over onder 
welke BV dit zal worden gerealiseerd? Gaan de benodigde financiën niet ten koste van bestaande 
zorg?  
Mogelijke nieuwe woonconcepten zullen binnen de Noorderbreedte BV ontwikkeld worden. De 
benodigde kosten voor dit soort concepten zullen niet ten koste gaan van bestaande zorg en 
zouden in gezamenlijkheid met woningcorporaties en/of gemeenten ontwikkeld kunnen worden. 

 De directeur/bestuurder van NB zou na de fusie ook bestuurder van THFL worden. Daarnaast 
komt er een directeur THFL. Krijgt de directeur/bestuurder van NB op deze wijze niet te veel in 
de melk te brokkelen?  
Door een aparte directeur voor THFL te positioneren kan THFL juist haar eigenheid behouden, 
terwijl de gehele divisie door eenheid van bestuur wel dezelfde doelen nastreeft. 

 De cliëntenraad heeft aangegeven het erg belangrijk te vinden dat er aandacht is voor de 
cultuurverschillen tussen beide organisaties. Is er budget om hier mee aan de slag te gaan? 
Zodra de beide organisaties meer samen gaan doen en er meer activiteiten geïntegreerd zullen 
worden, is het van groot belang aandacht te besteden aan de cultuurverschillen. Binnen het 
opleidingsbudget van beide organisaties zal hiervoor ruimte gemaakt worden. 
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Verder is er gesproken over juridische structuren, financiën van beide organisaties, wel of niet een 
stichting blijven, medezeggenschap, invulling Raad van Toezicht. 
In een voorlopig advies heeft de cliëntenraad aangegeven de voorgenomen fusie een waardevolle 
aanvulling te vinden voor THFL en zijn cliënten.  
 
Vervolgens ontving de cliëntenraad de volgende adviesaanvragen: 
 benoeming Raad van Bestuur 
 benoeming leden Raad van Toezicht Zorgpartners Friesland 
 omzetting stichting THFL naar BV THFL 
 statutenwijziging 
 
Nadat op al deze adviesaanvragen een positief advies was uitgebracht, ontving de cliëntenraad de 
definitieve adviesaanvraag fusie met NB. Met de woorden: “de cliëntenraad is van mening dat de 
voorgenomen fusie met Noorderbreedte een versterking zal betekenen voor de toekomst van 
Thuiszorg Het Friese Land. Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land kunnen gezamenlijk de 
zorgverlening en de kwaliteit van de zorg aan cliënten in een groot deel van Friesland continueren” 
heeft de cliëntenraad definitief positief geadviseerd. 
Per 1 juli 2021 zou de fusie ingaan. Echter lukte dit niet en aangezien de bestuurder van THFL per 1 
augustus 2021 uit dienst ging, ontving de cliëntenraad een adviesaanvraag voor een tijdelijk interim 
bestuurder. Ook hier is positief op geadviseerd en de laatste stap, een lid namens de RvT van THFL 
voordragen aan de RvT voor Zorgpartners Friesland, moest nog gerealiseerd worden. De 
voorgedragen kandidaat, lid van de RvT van THFL, is niet benoemd door de RvT van Zorgpartners 
Friesland, wat de cliëntenraad teleurstellend vond. Volgens de cliëntenraad was deze kandidaat 
prima in staat de belangen van THFL te behartigen binnen de RvT van Zorgpartners Friesland.  
Eind 2021 heeft de cliëntenraad samen met de ondernemingsraad een gesprek gehad met een 
externe kandidaat. De cliëntenraad is van mening dat deze kandidaat voldoende ervaring heeft om 
de belangen van THFL in het grotere geheel te behartigen. In zijn advies heeft de cliëntenraad 
aangegeven dat structureel contact tussen RvT en cliëntenraad erg belangrijk is. De procedure loopt 
nog. 
 

Afschalen zorg 
Eind 2020 is er besloten dat wanneer de toepassing van de capaciteitsplanning corona onvoldoende 
blijkt om de continuïteit van de zorg te waarborgen, de werkwijze afschalen van zorg wordt ingezet. 
De cliëntenraad begreep de noodzaak en heeft geadviseerd dat wanneer nodig uitvoer te geven aan 
het beleid afschalen van zorg. Wel heeft de cliëntenraad gevraagd de cliënten vooraf te informeren 
en betrekken en dit is opgenomen in het beleid. 

Ter informatie 

Reorganisatieplan 
De reorganisatie vloeit voort uit de voorgenomen fusie met Noorderbreedte en heeft alleen 
betrekking op de wijziging van bestuur en directie en de direct hieraan verbonden functies. In het 
reorganisatieplan worden de uitgangspunten voor de gewenste organisatiestructuur nader 
uitgewerkt. 
De reorganisatie heeft geen directe gevolgen voor cliënten. Wel heeft de cliëntenraad het plan 
zorgvuldig doorgenomen en vragen gesteld aan de bestuurder. Deze vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord. 
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PREM  
De PREM is een landelijk meetmethode om cliëntervaringen te meten en wordt jaarlijks uitgevoerd. 
Cliënten die zorg ontvangen van Thuiszorg Het Friese Land worden gevraagd hoe zij hun zorg 
(hebben) ervaren. De cliëntenraad wordt betrokken bij de vraagstelling en is ontzettend tevreden 
met de resultaten. Het jaar 2020 scoorde een 8,6 en 2021 zelfs een 9,1. 

Ondernemingsplan inclusief jaarplan2020-2023 en 2021-2024 
Elk jaar ontvangt de cliëntenraad een geactualiseerd ondernemingsplan, welke met veel 
belangstelling wordt gelezen. Met name het jaarplan wordt grondig doorgenomen en vragen over 
gesteld. Elk kwartaal kwam er een stand van zaken, zodat de cliëntenraad de voortgang kon volgen 
en bespreken tijdens de vergaderingen met de bestuurder. 

Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) Caren zorgt 
Mei 2021 heeft de manager zorg en beleid een presentatie gegeven waarin uitgelegd werd wat de 
mogelijkheden zijn van Caren voor zowel cliënt als medewerker. Caren wordt alleen gebruikt voor 
cliënten die hulp ontvangen vanuit de wijkverpleging. De cliëntenraad heeft aangegeven ook de 
huishoudelijke zorg hierin op te nemen; medewerkers van deze afdeling hebben een 
signaleringsfunctie.  
Het viel de cliëntenraad op dat op de website van THFL niets te vinden is over het gebruik van Caren.  

Verder heeft de cliëntenraad de volgende informatie ontvangen: 

 Kwartaalrapportages 
  regiovisie duurzame ouderenzorg 
 samenwerking met zorgcentrale noord 
 nieuwsbrieven Raad van Bestuur 

Cliëntenpanel 

Het cliëntenpanel is door de cliëntenraad opgezet om meer contact met cliënten te hebben en te 
horen hoe de zorg verloopt; zijn cliënten tevreden of zijn er dingen die toch beter kunnen. 
In het vorige jaarplan stond geschreven dat er in 2020 zeker weer een bijeenkomst zou komen. 
Helaas was dit door de pandemie niet mogelijk. Inmiddels heeft de cliëntenraad besloten vooralsnog 
geen bijeenkomsten te organiseren en beraadt zich op mogelijke plannen voor 2022. 

Verder… 

 is een lid van de cliëntenraad naar een bijeenkomsten over ouderenzorg in de Waadhoeke 
geweest. Het doel van deze bijeenkomst was om een zorgloket voor ouderen op te zetten. 
Er is contact geweest met een wijkverpleegkundige van THFL en dit onderwerp is besproken  
met de bestuurder van THFL.   

 ontving de cliëntenraad van de bestuurder een mail van Zorgbelang Fryslân om als  
organisatie mee te werken aan het onderzoek ‘patiënten spreken zich uit’. Een onderzoek  
naar de ervaringen van ouderen en mensen met een chronische aandoening of beperking of  
hun mantelzorgers/familieleden tijdens de coronapandemie. De bestuurder vroeg aan de  
cliëntenraad hoe deze hierin stond. De cliëntenraad heeft, na vragen te hebben gesteld aan  
Zorgbelang, bij de bestuurder aangegeven geen voordeel te zien in dit onderzoek en de  
cliënten van THFL hier niet mee te belasten. Wel heeft de cliëntenraad geadviseerd om  
vanuit THFL een evaluatie te houden en zou hier dan graag bij betrokken willen worden. 
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 werd de cliëntenraad gevraagd wat zij vonden van een enquête, welke NB wilde houden  
onder cliënten van THFL in de buitengebieden, over de woonwensen van ouderen ten  
aanzien van de toekomst. De cliëntenraad vindt het fijn hierin betrokken te worden, maar  
heeft aangegeven dat de vragen verwachtingen opwekken die niet realistisch zijn en  
geadviseerd deze enquête niet uit te zetten.  

 is de cliëntenraad geïnformeerd over het regionaal zorgnetwerk Leeuwarden e.o. en gevraagd 
actief mee te denken door zitting te nemen in de klankbordgroep cliënt en burger. Vraagstukken 
als tekorten aan zorgpersoneel en mantelzorgers en de verdubbeling van de zorgvraag zullen aan 
de orde komen. 

 

 
Wanneer u naar aanleiding van dit jaarverslag wilt reageren, dan kan dat. Voor de contactgegevens 
zie www.thfl.nl 


