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Zorgcentrum St. Franciscus 

T.a.v. mevr. L. Kolmans 

Kerkstraat 20, 

5126 GC Gilze 

 

 

Datum:  02-02-2022 

Betreft: Terugkoppeling cliëntenvertrouwenswerk Wet zorg en dwang 2021  

 

 

Geachte mevrouw Kolmans,   

 

In deze brief blikken we terug op de werkzaamheden van de cliëntenvertrouwenspersoon 

Wet zorg en dwang (CVP Wzd) binnen uw organisatie.  

 

Algemeen 

Het jaar 2021 was het tweede jaar sinds de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht werd. De 

coronapandemie beïnvloedde ook dit jaar het leven van cliënten, het werk van medewerkers 

en dat van de CVP Wzd. Het vroeg zowel van u als zorgaanbieder als van de CVP Wzd 

creativiteit en flexibiliteit om de zichtbaarheid ook in tijden van beperkingen te vergroten. 

Zodat cliënten, verwanten en ook medewerkers weten van het hoe en het waarom van de 

CVP Wzd en de mogelijkheden om daar laagdrempelig een beroep op te kunnen doen voor 

ondersteuning, advies en voorlichting. 

 

Voorlichting 

 

• November 2020 heeft Paulien digitaal kennis gemaakt met Lisa Kolmans en Adriaan de 

Kinkelder (geriatrisch arts). We hebben samenwerkingsafspraken doorgesproken en 

vastgesteld. Op de site van St. Franciscus zijn contactgegevens van CVP WZD en 

informatie m.b.t. Wet zorg en dwang gedeeld.  

• In maart 2021 heeft Paulien  locatie St Franciscus kunnen bezoeken en gesproken met 

Lisa Kolmans.  



 

  2 

• Mei 2021: kennis gemaakt met José Jacobs, vertrouwenspersoon en voorzitter Centrale 

cliëntenraad bij Zorgcentrum St. Franciscus.  

• In de samenwerkingsovereenkomst staan onderstaande contactpersonen WZD-

commissie.  

o Lisa Kolmans medewerker audit kwaliteit en innovatie   

o Adriaan de Kinkelder. Geriatrisch arts.  

o Gytha Zeijlmans, psycholoog.  

o Teamleiders zorg; Ellen Maas en Trudian van de Heijden. 

Er is nog geen kennismaking gepland met WZD-commissie. Lisa schat in dat deze 

kennismaking voorlopig nog niet nodig is. Mocht dit wel zo zijn dan nemen Lisa en Corine 

contact op met elkaar.  

• September 2021; is Paulien hartelijk ontvangen bij een vergadering van de Centrale 

cliëntenraad. José Jacobs, directeur Stijn Kanters en 3 leden waren hierbij aanwezig. Er 

zijn vragen gesteld en voortgang besproken. Eind september heeft Paulien artikel 

geschreven voor Nieuwsbrief: Ons Franske.  

• Oktober 2021; mail contact met Lisa Kolmans m.b.t. registreren in locatieregister Dwang 

in de zorg. Welke locaties zijn geregistreerd in locatieregister? Lisa heeft dit opgepakt.  

 

Kwesties 

In 2021 heeft de CVP Wzd ondersteuning geboden bij 0 kwesties.  

 

Signalering  

De CVP Wzd heeft ook een wettelijke taak om signalen over tekortkomingen in de structuur 

of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf te melden, voor 

zover deze afbreuk doen aan de rechten van een cliënt. Een signaal attendeert de 

zorgaanbieder op het feit dat er ergens in de uitvoering of structuur van de zorg een 

objectief meetbare tekortkoming in het cliëntrecht is. Het signaleren kan bijdragen aan 

verbetering van de kwaliteit van de zorg en gebeurt in principe, conform het 

signaleringskader CVP Wzd van de Landelijke Faciliteit, bij de zorgaanbieder. Met de 

zorgaanbieder worden afspraken gemaakt over de route rond signaleren en waar een signaal 

in eerste instantie wordt neergelegd.  Er bestaat een mogelijkheid tot opschaling naar de IGJ 

als de tekortkomingen in het cliëntrecht blijven voortbestaan. De CVP Wzd signaleert, maar 

handhaaft niet. Dit is een taak van de IGJ.  

In 2021 heeft de CVP 0 signalen afgegeven.  

 

Locatiebezoeken 

Vanwege de vele locaties waar wij als CVP-WZD aan gekoppeld zijn is het mij niet gelukt om 

in 2021 locatiebezoeken bij Zorgcentrum St. Franciscus te plannen en uit te voeren.  Vanaf 



 

  3 

maart 2022 gaat CVP WZD Corine Gerritsen mij (Paulien Versantvoort) vervangen. Corine zal 

locatiebezoek plannen voor het jaar 2022.  

 

Afspraak om samenwerking te bespreken 

We, Lisa Kolmans, Corine Gerritsen en Paulien Versantvoort, hebben op maandag 31 januari 

2022 het afgelopen jaar en de samenwerking geëvalueerd.  Voor het huidige jaar 2022 

hebben we onderstaande afspraken gemaakt voor de uitvoering van het 

cliëntenvertrouwenswerk.  

 

• Flyer van Paulien op digitaal informatie TV in restaurant wordt vervangen door Corine. 
Corine stuurt digitale persoonlijke flyer naar Lisa.  

• Corine heeft de intentie om komend jaar 4x voor locatiebezoek naar St. Franciscus te 
komen.  

• Lisa ontvangt een mail van Corine met daarin bericht wanneer Corine op locatie bezoek 
komt. 

• Mogelijk sluit zij  aan bij ‘activiteiten’ die aangeboden worden aan cliënten tijdens een 
locatiebezoek.  

• Kennismaking 1e contact verzorgende wordt georganiseerd door Lisa. Lisa neemt 
hierover contact op met Corine.  

Verder is de samenwerking tot nu toe als prettig ervaren.  

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Corine Gerritsen en Paulien Versantvoort 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang 

 
 

 


