
Sterk in de samenleving

Informatiegids voor cliënten in de regio 

Midden en West Utrecht
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Heeft u nog vragen of wilt u meer weten 
over Kwintes?
Bel ons gratis: 0800 - 5946837 of stuur een 
e-mail naar info@kwintes.nl

Kwintes
Postbus 31, 3700 AA Zeist
www.kwintes.nl 
info@kwintes.nl 

Regiokantoor 
Midden en West Utrecht 030 695 23 37

Kwintes is werkzaam in de provincies Flevoland,
Utrecht en Zuid-Holland

Opmerkingen, ideeën of aanvullingen over deze
gids zijn van harte welkom. Neem contact op
met een van de communicatiemedewerkers van
Kwintes. Telefoonnummer: 0800 – 5946837.

Advies: Werkgroep Communicatie van de centrale cliëntenraad Kwintes
Ontwerp en opmaak: DOKS ontwerpburo, Arnhem
Tekst: Judith Kuneken, [Tkst & Meer], Amsterdam
Fotografie: Liesbeth Dinnissen en Lou Wolfs        
Productiebegeleiding; Team Communicatie Kwintes
Druk: Drukkerij De Rijn, Velp
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Zo op wegwijzer 

Een nieuwe stap, nieuwe

gezichten, maar vooral ook

nieuwe kansen. 

U heeft eerder contact

gehad met de geestelijke

gezondheidszorg of 

misschien wel niet. 

Als nieuwe cliënt bij Kwintes

wilt u meer weten over wat u

precies kunt verwachten en

andersom. Hoe het zit met

Kwintes & zo …
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Deze gids is bedoeld voor zowel cliënten die beschermd
wonen als cliënten die begeleiding aan huis krijgen en maakt
u op heldere wijze wegwijs binnen onze organisatie. In vlot
tempo gaan we hoofdstuk voor hoofdstuk in op uw vragen,
rechten en mogelijkheden. De gids biedt antwoord op de
vraag hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd. 
U vindt ook informatie over financiën en verzekeringen als u
bij Kwintes in de begeleiding gaat. 

Zorg, zoals u het wilt
Kwintes vindt het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk thuis
voelt. Dag in, dag uit bieden wij ondersteuning aan mensen met
langdurige psychische problemen zodat zij weer sterk in de
samenleving kunnen staan. Mensen met eigen wensen van alle
leeftijden en uit alle gelederen van de samenleving. Omdat geen
mens hetzelfde is, levert Kwintes elke cliënt een zorgarrange-
ment op maat. Dat betekent dat wij in de begeleiding uitgaan
van uw zorgvraag en de ondersteuning daarop aanpassen.
Kwintes biedt zorg, zoals u het wilt. U leest er meer over in het
hoofdstuk Begeleiding en zorg op maat. 

Kwintes hecht grote waarde aan kwaliteit en hoe cliënten over
de dienstverlening denken. Wij voeren regelmatig onderzoek uit
naar de tevredenheid van cliënten. Via een cliëntenraad kunt u
uw stem laten horen en zaken veranderen en verbeteren binnen
Kwintes. Elke regio telt een raad en er is een centrale raad voor
en door cliënten. Nieuwsgierig? Lees er meer over in het hoofd-
stuk Inspraak en medezeggenschap. Deze gids informeert u
tevens over wat u kunt doen als u klachten over de hulpverle-
ning heeft. Maar ook handige adressen en telefoonnummers
over onder andere werk en dagbesteding bij u in de buurt ont-
breken niet. Wij hopen dat deze gids uw vragen beantwoordt.
Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen
met een begeleider, het regiokantoor of het servicebureau van
Kwintes. Wij staan u graag te woord! 

Bij ons kunt u rekenen op deskundige medewerkers die een
combinatie tussen professionaliteit en betrokkenheid belangrijk
vinden. Mensen die weten dat mensenwerk niet op papier is te
vangen. Dat praatje bij het eten of een steuntje in de rug als u
het even niet meer ziet zitten. Ieder mens heeft dat nodig, of u
nu ziek bent of gezond, daar is niks ongewoons aan. 
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Wij proberen kwaliteit altijd verder te

verbeteren. Aandacht voor innovatie en

kwaliteitsverbetering is overal aanwezig

binnen Kwintes. We leren veel van de

ervaringen van cliënten en medewer-

kers, doen regelmatig onderzoek naar

de kwaliteit van onze zorg en de tevre-

denheid van onze cliënten. Daarnaast

investeren we in onder andere het HKZ-

kwaliteitsschema. HKZ staat voor

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in

de Zorgsector. Het verbeteren en bewa-

ken van de kwaliteit van onze zorg kan

altijd beter. Kwaliteit staat nooit stil en

vraagt altijd om meer. Meer vernieuwin-

gen, meer verbetertrajecten en meer

oog voor het bijzondere. 



B.C. Zeist

B.C. Doorn

B.C. Woerden
Loc. Hobbemastraat

B.C. Maarssen
Gerard Douhuis

DAC Accent Zeist

B.C Plataanlaan

B.C Het Raadhuis

Regio Midden en West
Utrecht

Regio Noordoost 
Utrecht

Regio Midden 
Holland

B.C. De Compagnie

B.C Bodegraven

B.C Fluwelensingel

B.C. Goverwelle

Regiomanager Midden 
en West Utrecht

Regiomanager
Noordoost Utrecht

Regiomanager rond 
Midden Holland

Regioraad Midden en 
West Utrecht

Regioraad Noordoost 
Utrecht

Regioraad 
Midden Holland

Raad van bestuurCentrale 
cliëntenraad

Organo
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DAC De Schoof

Regio Zuidoost
Utrecht

B.C Ter Wheme

B.C David Tenierslaan

Regio Zuid Flevoland

C.C Almere 1

C.C Almere 2

Regio Midden en
Noord Flevoland

Regiomanager
Zuidoost Utrecht

Regiomanager
Zuid Flevoland

Regiomanager Midden 
en Noord Flevoland

Regioraad Zuidoost
Utrecht

Regioraad Flevoland

C.C Lelystad

C.C Emmeloord

B.C. D.S. van Schup-
penstraat

gram
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1 Begeleiding

en Zorg
op maat
Begeleiding in beeld

U heeft de sleutel van uw nieuwe woning ontvangen of verwacht
een bezoek van uw persoonlijk begeleider bij u thuis. U heeft ech-
ter nog niet echt een beeld van wat er allemaal komen gaat. In dit
hoofdstuk leest u meer over onze begeleiding voor cliënten die
beschermd wonen en cliënten die ondersteuning aan huis krijgen.

 



De eerste dag
Nieuwe bewoners van een beschermende woonvorm worden op
de eerste dag ontvangen door een persoonlijk begeleider. De
persoonlijk begeleider heet u welkom en introduceert u bij de
bewoners. U maakt niet alleen kennis met uw medebewoners,
maar ook met één van de woonbegeleiders. Die vertelt u meer
over het reilen en zeilen in een huis zoals het groepsgesprek,
huishoudbudget, de huisregels en de bereikbaarheid van het
personeel. Als u begeleiding aan huis krijgt, komt uw persoonlijk
begeleider bij u thuis langs. De begeleider verwelkomt u als
nieuwe cliënt bij Kwintes en vertelt u meer over wat u van ons
kunt verwachten. Op de eerste dag maakt u vooral kennis met
uw persoonlijk begeleider en bespreekt u hoe vaak jullie elkaar
de aankomende periode gaan ontmoeten. 

Begeleidingsplan
Na een introductie gaan nieuwe cliënten met de persoonlijk
begeleider van start met het begeleidingstraject. In een gesprek
met de persoonlijk begeleider inventariseert u uw verwachtingen
en mogelijkheden en vertaalt die naar een persoonlijk begelei-
dingsplan. Dat is niets anders dan een plan waarin uw wensen
en behoeften in kaart worden gebracht. Misschien dat u inten-
sieve begeleiding bij het wonen nodig heeft of praktische hulp
bij administratie. Of dat u voldoende heeft aan een wekelijks
gesprek met een persoonlijk begeleider. Veel aandacht gaat ook
uit naar het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie
met de persoonlijk begeleider.
Cliënten ontvangen in principe een exemplaar van het begelei-
dingsplan. Soms geven cliënten aan geen behoefte aan een
begeleidingsplan te hebben. Een begeleider houdt de grote lij-
nen van een plan dan zelf bij. Cliënten hebben te allen tijde
inzage in een begeleidingsplan. 

Zorg op maat 
Iedere cliënt heeft een andere zorgvraag en daarom stelt u een
eigen zorgarrangement samen. Zo houdt u zelf de regie over de
begeleiding. Kwintes kijkt naar wat u nodig heeft en wat bij een
persoon past. Onze zorg wordt op maat gemaakt en is aange-
past aan uw wensen. 
Cliënten kunnen ondersteuning vragen rondom wonen, dagbe-
steding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, gees-
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telijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. Als u op zoek
bent naar dagbesteding, kunt u bijvoorbeeld samen met uw per-
soonlijk begeleider kijken naar welke dagactiviteiten in een woon-
vorm of dagactiviteitencentrum bij u passen. Het kan ook zijn dat u
een echtscheiding achter de rug heeft en het contact met uw kinde-
ren wilt verbeteren. Een persoonlijk begeleider kan hierin dan
bemiddelen. 

Bijstellen en groeien
Het eerste begeleidingsplan is een inventarisatie van uw zorgvraag.
Daarna gaat u met uw persoonlijk begeleider kijken of u tevreden
bent of dat bepaalde punten misschien nog bijgesteld moeten wor-
den. In de loop van uw traject kunnen hulpvragen natuurlijk ook ver-
anderen. In de regel wordt een plan één à tweemaal per jaar
geëvalueerd om te kijken of het plan nog aan uw behoeften voldoet.
Maar u kunt in de tussentijd altijd aangeven of nieuwe begeleidings-
behoeften kunnen worden opgepakt of afgesloten. Het plan staat
nooit vast. Misschien dat u na een jaar besluit om weer zelfstandig
te gaan wonen, of dat u te hoge eisen aan u zelf stelt. Of dat u nieu-
we onderwerpen wilt bespreken die op dat moment voor u van
belang zijn. Hoe bevalt het werk of het wonen en waar loopt u
tegenaan? Heeft u behoefte aan meer contact met collega’s op het
werk of medecliënten ? Of wilt u met een cursus van start gaan,
maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Een plan is een hulp-
middel, maar geen doel op zich. Streven is dat u weer sterk in de
samenleving staat en een zo aangenaam mogelijk leven kunt leiden.

24-uurs bereikbaarheid
Voor cliënten van Kwintes die in een beschermende woonvorm
wonen of begeleiding aan huis krijgen geldt een 24-uurs bereik-
baarheid. U kunt buiten kantooruren en in het weekend in noodge-
vallen telefonisch contact opnemen met begeleiders. Als u
begeleiding aan huis krijgt, geldt in de regel dat de begeleiding tij-
dens kantooruren plaatsvindt. Op afspraak kan de begeleiding ook
daarbuiten plaatsvinden. Sommige dagactiviteiten- en dienstencen-
tra hebben tevens regelmatig activiteiten in de avonduren en in het
weekend.
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Inspraak
en medezeggenschap

2

Spreekbuis cliënten 

Kwintes vindt het belangrijk dat u mee kunt praten over onze
zorg. Bij Kwintes vormen de bewonerscommissies, de regio-
nale raden en de centrale cliëntenraad de spreekbuis van
cliënten. Zij spelen een waardevolle rol bij beslissingen en
veranderingen.  



Inspraak en medezeggenschap is in Nederland vastgelegd in de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) die
onder andere aangeeft dat cliënten recht hebben op inspraak
door middel van een cliëntenraad. U kunt uw mening geven over
alles wat u rechtstreeks aangaat zoals de huisregels, de bege-
leiders, het eten en de financiën. Doel van inspraak is om de
dienstverlening op zowel lokaal, regionaal als centraal niveau
waar nodig te veranderen en verbeteren. 

Bewonerscommissie 
Als u bij Kwintes in een woonvorm woont, dan behartigt een
bewonerscommissie uw belangen op het gebied van het wonen,
leven en begeleiden in een woonvorm. Zijn er plannen om nieu-
we huisregels op te stellen? Of moet er een beslissing worden
genomen over het aannemen van een nieuwe woonzorgmede-
werker in een woonvorm? Als u een idee heeft of iets aan de
kaak wilt stellen in uw eigen woonvorm, kunt u bij de bewoners-
commissie aankloppen. De bewonerscommissies horen graag
van u hoe u over uw woonvorm denkt; de deur staat altijd open!
De leden gaan zorgvuldig met uw opvattingen en gegevens om
en hebben een geheimhoudingsplicht. 

Adviesrecht
Een bewonerscommissie heeft adviesrecht als het om onderwer-
pen dichtbij huis gaat. Kwintes brede onderwerpen van algeme-
ne aard spelen de commissies door naar de regionale en de
centrale raad. De commissies kunnen gevraagd en ongevraagd
advies geven aan het hoofd van de woonvorm. Dat kan gaan
over bijvoorbeeld de inrichting van een woonvorm of het veran-
deren van de eisen die aan functies van medewerkers worden
gesteld. Een advies van de bewonerscommissie wordt meege-
wogen in de besluitvorming. De bewonerscommissies brainstor-
men ook regelmatig met andere inspraakorganen van cliënten. 
Een commissie komt meestal zo’n één keer per maand bijeen.
De notulen van een vergadering verspreiden de commissieleden
in een woonvorm zodat iedereen op de hoogte is van de laatste
nieuwtjes. Bewonerscommissies overleggen tevens regelmatig
met het hoofd begeleiden en wonen  en af en toe met de regio-
manager. De leden van de bewonerscommissies kennen alle ins
en outs van een woonvorm omdat zij zelf bewoners van een
woonvorm zijn.
Een bewonerscommissie neemt in de regel twee jaar zitting en
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bestaat uit tenminste drie leden. De commissies beslissen bij
meerderheid van stemmen. Ook het organiseren van uitjes of
themabijeenkomsten ontbreken niet op de agenda van de
bewonerscommissies.

Regionale cliëntenraad 
Kwintes heeft vijf regionale cliëntenraden die zich bezighouden
met cliëntzaken die zich op regionaal niveau afspelen. Als u bij
Kwintes in een woonvorm woont of begeleiding aan huis ont-
vangt, dan kunt u zich richten tot de regionale raad. Welke wen-
sen en behoeften leven er onder cliënten? Wat vinden zij
belangrijk? 
De raden kaarten punten aan om de kwaliteit van uw zorg te
verbeteren. Dat doen zij door onder andere gevraagd en onge-
vraagd advies uit te brengen aan de regiomanager, het regiona-
le managementteam en de centrale cliëntenraad. De raad kan
snel resultaten boeken als het om onderwerpen gaat die uw
directe omgeving aangaan. Actiepunten die dichtbij huis liggen
gaan meestal regelrecht naar de regiomanager. Die kan in de
regio voorstellen doen over bijvoorbeeld meer dagbestedings-
mogelijkheden in de buurt of het huisdier- en rookbeleid. De
regionale raad maakt zich sterk voor zo’n beetje alles wat in uw
omgeving gebeurt! 

Voor en door cliënten
Omdat de leden van de raden zelf cliënten bij Kwintes zijn,
weten ze goed hoe het is om cliënt te zijn en wat er onder cliën-
ten speelt. Een regionale cliëntenraad bestaat uit tenminste vijf
leden die bestaan uit onder andere cliënten beschermd wonen,
cliënten die begeleiding aan huis krijgen en deelnemers van een
dagactiviteitencentrum. Zo is elke cliënt binnen Kwintes verte-
genwoordigd! De raad is onafhankelijk en beslist bij meerder-
heid van stemmen. De zittingsduur van een regionale raad is
drie jaar. Iedere cliënt is na kandidaatstelling verkiesbaar. De
regionale cliëntenraad kan ook kiezen om de verkiezing van
nieuwe leden door de reeds aanwezige leden te laten doen. 
Een cliëntondersteuner staat de leden bij. Een ondersteuner
heeft een coördinerende rol bij het afhandelen van binnenko-
mende informatie- en adviesvragen en is de inhoudelijke vraag-
baak voor cliënten. De ondersteuner is bereikbaar op het
algemene nummer van de cliëntenraad in uw regio. 
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Centrale cliëntenraad  
De centrale cliëntenraad gaat aan de slag met wensen en
bezwaren van cliënten (ook deelnemers van de dagactiviteiten-
centra) die de regio overstijgen. Bij de raad kunnen cliënten bij-
voorbeeld aangeven dat bepaalde formulieren voor cliënten te
ingewikkeld zijn om in te vullen. Of dat de beschikbaarheid van
computers voor cliënten verbeterd kan worden. Ook de centrale
raad hoort graag waar u tevreden of juist ontevreden over bent!
De centrale cliëntenraad bestaat uit tenminste vijf leden; uit
iedere regio een lid. De zittingsduur is drie jaar. Iedere cliënt is
na kandidaatstelling verkiesbaar. De centrale cliëntenraad telt
ook een cliëntondersteuner. De centrale cliëntenraad bestaat uit
cliënten beschermd wonen, cliënten die begeleiding aan huis
krijgen en deelnemers van een dagactiviteitencentrum. De raad
beslist bij meerderheid van stemmen.

Samen sterk
De leden van de centrale raad kunnen gevraagd en ongevraagd
advies aan de raad van bestuur geven. De raad heeft advies-
recht bij onderwerpen die gaan over onder andere de kwaliteit
van de zorg, de begroting en de jaarrekening of een wijziging
van een doelstelling van Kwintes. Door het adviesrecht kan de
centrale raad belangrijke inbreng over wonen en begeleiding op
centraal niveau leveren. De centrale cliëntenraad overlegt mini-
maal viermaal per jaar met de raad van bestuur over onderwer-
pen die cliënten van Kwintes aangaan. Daarnaast kan de raad
van bestuur van Kwintes advies aan de centrale raad vragen.
Het gaat meestal over belangrijke wijzigingen in het beleid van
Kwintes zoals een verhuizing of een ingrijpende verbouwing.
De centrale raad kan ook advies geven en vragen aan de regio-
nale raden. De zes regionale raden kunnen zich tevens samen
sterk maken voor een verbetervoorstel dat de hele organisatie
aangaat. De centrale raad kan zo’n voorstel vervolgens bij het
bestuur van Kwintes aankaarten. 

Op de hoogte
Daarnaast organiseren de leden van de raden regelmatig
thema- en studiedagen over het cliëntenraadswerk en regionale
cliëntenbijeenkomsten van onder andere bewonerscommissies.
Zo blijven zij op de hoogte van alles wat cliënten aangaat. 
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Centrale cliëntenraad Kwintes
Postbus 31, 3700 AA  Zeist
Telefoonnummer: 0800 594 68 37
E-mail: clientenraad@kwintes.nl

Regioraad Midden en West Utrecht

De regioraad Midden en West Utrecht is voor u het eerste aan-
spreekpunt in de regio als het om regionale cliëntenzaken gaat.
Een regionale raad gaat regelmatig op onderzoek uit om uw
mening te horen. De regioraad komt naar u toe! De raad spreekt
met zoveel mogelijk betrokkenen als bewonerscommissies, bege-
leiders, managers en natuurlijk cliënten. Daardoor is de raad goed
op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in de
regio. De regioraad gaat zorgvuldig met informatie om en heeft
een geheimhoudingsplicht. De regioraad Midden en West Utrecht
organiseert tevens één keer per jaar een themabijeenkomst met
leden van bewonerscommissies van Kwintes. Daarnaast organi-
seert de raad bijeenkomsten voor cliënten over onderwerpen die
van belang zijn voor cliënten. De leden van de raad hebben boven-
dien intensief contact met andere ggz-instellingen, zorg- en dienst-
verlenende instellingen in uw woonomgeving. 
De raad probeert van anderen te leren, wisselt tips en ideeën uit
en volgt natuurlijk ook de landelijke ontwikkelingen op de voet! De
regioraad Midden en West Utrecht komt ongeveer één keer in de
vier weken bij elkaar om over toekomstplannen en cliëntenzaken te
spreken die op dat moment spelen. Elk jaar stelt de cliëntenraad
een jaarplan op waarin de belangrijkste punten voor het komende
jaar staan. 
De raadsleden hebben regelmatig contact met de regiomanager
van Midden en West Utrecht. Als er belangrijke veranderingen bin-
nen Kwintes op de planning staan, dan is de regioraad er altijd wel
bij!
Heeft u een idee, wens of bezwaar en wilt u dat bij de cliëntenraad
aan de orde stellen? Wilt u ook in de raad participeren of mis-
schien eerst een bijeenkomst bijwonen om te kijken of deelname
iets voor u is? Stuur dan een brief naar onderstaand adres of een
e-mail naar regioraad.mwu@kwintes.nl. Bellen kan natuurlijk ook!

Regioraad Midden en West Utrecht
Laan van Vollenhove 818
3706 AA Zeist
Telefoon: 0800 - 5946837
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Klachten3

Een klacht, wat nu?

Het is altijd mogelijk dat u om wat voor reden dan ook niet
tevreden bent over de begeleiding of uw verblijf. Misschien
dat u met een klacht rondloopt en het gevoel heeft dat u niet
goed gehoord wordt. Wat kunt u bijvoorbeeld doen als u wilt
dat er iets met uw klacht over het gedrag van een medewer-
ker wordt gedaan? Meestal zult u het probleem samen met
de betrokkene op kunnen lossen. Lukt dit niet, dan gaat u
met de leidinggevende en medewerker in een gesprek op
zoek naar een bevredigende oplossing. Als u toch het idee
heeft dat u hier met elkaar niet uitkomt, kunt u zich met vra-
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gen, problemen en klachten altijd tot de cliëntenvertrouwens-
persoon (cvp) of de klachtencommissie richten.
Medewerkers van Kwintes spannen zich uiteraard in om
klachten te voorkomen, maar er is ook een zorgvuldige rege-
ling als u klachten heeft. Deze regeling voorkomt dat als u
een klacht indient dit ongewenste gevolgen voor u heeft.

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van onvrede en kan overal over gaan.
Het is een ruim begrip. Zo kunt u ontevreden zijn over een bege-
leider die onvoldoende bereikbaar is. Ook in het contact met een
dagactiviteitencentrum of in de organisatie van de zorg kan iets
misgaan. Een klacht gaat meestal over een gebeurtenis die vol-
gens u anders had moeten verlopen. 

Een klacht melden doet u zo
Welke stappen kunt u ondernemen als u een klacht wilt melden?
Naast de klachtencommissie kunt u ook bij de cliëntenvertrou-
wenspersoon met klachten en problemen aankloppen. De ver-
trouwenspersoon steunt en adviseert een cliënt bij vragen en
bezwaren over de hulpverlening en streeft ernaar om samen
met u tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon heeft
een geheimhoudingsplicht en is in dienst van de Stichting
Patiëntvertrouwenspersoon (PVP). De cliëntenvertrouwensper-
soon is onafhankelijk en werkt niet bij Kwintes.

Het zit zo dat ik…
Als u iets wilt vertellen, maar u weet eigenlijk niet aan wie, kan
de cliëntvertrouwenspersoon u een luisterend oor bieden. De
vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij diverse klachtenon-
derwerpen. Misschien dat u zich bijvoorbeeld niet serieus geno-
men voelt door een medewerker. Soms is een telefonisch
gesprek voldoende om een klacht af te handelen. Een telefoon-
gesprek naar de helpdesk of de cliëntvertrouwenspersoon is niet
gratis. Maar als u aangeeft dat u cliënt van Kwintes bent, kunt u
ook vragen of de medewerker van Kwintes u terugbelt.

Het kan ook zijn dat u het prettig vindt om met de vertrouwens-
persoon om de tafel te gaan zitten. U maakt een afspraak en
kijkt samen naar de beste manier om een klacht op te lossen.
Daarnaast kan een cliëntenvertrouwenspersoon in een gesprek
tussen u en betrokkenen bemiddelen. Misschien komen jullie tot

 



de conclusie om naar de klachtencommissie te stappen. Of dat de
gang naar de commissie misschien niet meer nodig is. Na het
indienen van een klacht bij de klachtencommissie vindt door-
gaans de gang naar een hoorzitting plaats. 

Klachtencommissie
Als u met een klacht of vraag rondloopt en er niet voor kiest om
contact op te nemen met de cliëntenvertrouwenspersoon, kunt u
ook altijd naar de klachtencommissie stappen. De commissie
staat u graag te woord. Ook als u twijfelt of het wel de moeite
waard is om een klacht bij de commissie neer te leggen. Samen
met u probeert de commissie te kijken naar wat u het beste met
uw probleem of klacht kunt doen. Daarnaast doet de klachten-
commissie uitspraak na een hoorzitting. De klachtencommissie
bestaat uit vijf onafhankelijke deskundigen die niet bij Kwintes in
dienst zijn. De leden van de klachtencommissie hebben een
geheimhoudingsplicht. 

Klacht indienen
Cliënten kunnen een klacht schriftelijk via een klachtenformulier of
mondeling indienen bij het Meldpunt Klachtencommissie in Zeist.
Een klachtenformulier is bij één van de locaties van Kwintes of bij
het meldpunt te verkrijgen. De ambtelijk secretaris van het meld-
punt kan eventueel hulp bieden bij het op papier zetten van een
mondelinge klacht. De secretaris neemt uw klacht altijd serieus en
kan een luisterend oor bieden als u daar behoefte aan heeft. Als
uw klacht duidelijk op papier is geformuleerd, stuurt de secretaris
de klacht door naar de commissievoorzitter. Na het indienen van
de klacht, neemt de voorzitter binnen tien werkdagen contact met
u op om in eerste instantie bemiddeling aan te bieden.

Als u niet op het bemiddelingsaanbod ingaat of als bemiddeling
niet slaagt, vindt een hoorzitting plaats. Tijdens de hoorzitting
worden beide partijen in principe gelijktijdig door de klachtencom-
missie gehoord, maar u kunt ook onafhankelijk van elkaar op de
hoorzitting verschijnen. Binnen vijfentwintig werkdagen na indie-
ning van de klacht doet de klachtencommissie uitspraak. De uit-
spraak wordt u, de aangeklaagde, de regiomanager en de raad
van bestuur schriftelijk toegezonden.

Uitspraak
Als de klachtencommissie u bij de uitspraak in het gelijkstelt,
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brengt zij na de hoorzitting een verbetervoorstel uit aan de regio-
manager. Met dit advies kijkt de manager naar wat hij gaat doen
om herhaling van een klacht in de toekomst te voorkomen. Het
advies kan bijvoorbeeld zijn om begeleiding bij medicijngebruik
aan te scherpen of om persoonlijk begeleiders bij te scholen. De
regiomanager neemt binnen een maand een besluit. Daarin geeft
hij aan welke maatregelen hij gaat nemen om de kwaliteit van de
zorg te verbeteren. Alle betrokkenen krijgen het besluit van de
regiomanager met de post toegestuurd. De raad van bestuur
brengt ook de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke
Volksgezondheid op de hoogte. 

Klachtenreglement inzien
In het klachtenreglement zijn de details van een klachtenprocedu-
re te lezen. U kunt het reglement bij uw persoonlijk begeleider, de
regionale cliëntenraden van Kwintes of bij de klachtencommissie
in Zeist opvragen. 

Contact 
Meldpunt Klachtencommissie 
Centraal Bureau Kwintes
Postbus 31, 3706 AA Zeist
Laan van Vollenhove 3213, 3706 AR Zeist.
Telefoon: 0800 594 68 37

Cliëntvertrouwenspersoon
U kunt bij vragen over uw rechten ook contact opnemen met een
cliëntvertrouwenspersoon van de stichting PVP
(Patiëntvertrouwenspersoon). Medewerkers van de PVP verlenen
cliënten in de geestelijke gezondheidszorg advies en bijstand bij
de handhaving van hun rechten. De PVP stelt zich op aan de kant
van de cliënt. De helpdesk is bereikbaar op  0900 4448888. 
U kunt ook gaan naar www.pvp.nl.

Stichting Patiëntvertrouwenspersoon
F.C. Dondersstraat 9, 3572 JA Utrecht 
0900 4448888. 
helpdesk@pvp.nl.
Vraag naar de vertrouwenspersoon in uw regio.
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Bescherming
persoonlijke

gegevens
Als u voor Kwintes heeft gekozen, worden persoonsgegevens
over u verwerkt. Dit is vertrouwelijke informatie en het is
belangrijk dat Kwintes deze informatie goed beschermd.
Kwintes verwerkt gegevens over u die nodig zijn voor goede
begeleiding. De regels voor de bescherming van uw persoons-
gegevens heeft Kwintes in het privacyreglement vastgelegd.

4
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Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke informatie
over u bevatten, zoals adresgegevens en informatie over uw
financiën. Binnen Kwintes worden uw persoonlijke gegevens in
een Elektronisch Cliëntendossier (ECD) opgeslagen. Het ECD is
een combinatie van cliëntenregistratie en een zorginhoudelijk
dossier. 
De cliëntenadministratie heeft uw gegevens nodig om zorg te
bieden en voor de financiële afwikkeling met uw zorgverzeke-
raar. Verder kunnen gegevens anoniem worden gebruikt voor
statistiek en onderzoek. 

Inzage
Cliënten hebben het recht om persoonsgegevens in te zien of er
een kopie van te ontvangen. U kunt hiervoor een schriftelijk ver-
zoek indienen bij uw persoonlijk begeleider. Kwintes is verplicht
om u binnen vier weken na uw verzoek uw gegevens te laten
inzien of een kopie toe te sturen. Het recht op inzage of kopie
van uw persoonsgegevens kan in hoge uitzondering worden
geweigerd als dit in het belang van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van een ander is. 

Wijzigingen
U kan niet weigeren om een dossier te laten maken. U heeft wel
veel invloed op wat er wel en niet in mag staan. Zo kunt u aan-
vullingen of wijzigingen in uw persoonsgegevens laten opne-
men. Als een persoonlijk begeleider niet aan uw wens tegemoet
komt, kunt u uw verzoek vervolgens richten aan de regiomana-
ger of het hoofd wonen of servicebureau van Kwintes. Zij verbin-
den u door met de ambtelijk secretaris klachten. 
Ook kunt u schriftelijk aan de regiomanager vragen om gege-
vens te veranderen of te vernietigen als deze onvolledig of
onjuist zijn. Binnen vier weken na uw verzoek laat Kwintes u
schriftelijk weten of uw verzoek wordt opgevolgd. 

Beveiliging
Kwintes is verplicht alles in te zetten om uw persoonsgegevens
zo goed mogelijk te beveiligen: afgesloten kasten, deuren met
sloten en de hoogste beveiliging van het Elektronisch
Cliëntendossier. Het ECD is alleen digitaal toegankelijk voor een
geautoriseerd persoon. De toegang is beveiligd en de gegevens
zijn versleuteld.
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Vertrek 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig
is. Wanneer uw begeleiding is beëindigd, worden de gegevens
over uw begeleiding nog twee jaar bewaard. U kunt uw dossier
eerder laten vernietigen door een schriftelijk verzoek in te dienen
bij de regiomanager. Als u naar een andere instelling gaat, kunt
u uw gegevens uit uw begeleidingsplan laten overdragen.

Geheimhoudingsplicht
Uw persoonsgegevens worden gebruikt door medewerkers die
met uw begeleiding te maken hebben. De begeleiders zijn ver-
plicht tot geheimhouding van uw gegevens. Zij geven persoons-
gegevens alleen aan partijen buiten Kwintes door nadat u
daarover geïnformeerd bent en daar toestemming voor heeft
gegeven. Noodsituaties waarin het wel in uw belang is dat uw
gegevens worden doorgegeven, maar u geen toestemming kunt
geven, vormen een uitzondering.

Meer informatie?
Als u na het lezen van uw rechten in dit hoofdstuk nog vragen of
opmerkingen heeft, kunt u hiervoor terecht bij uw persoonlijk
begeleider. Meer lezen over de bescherming persoonlijke gege-
vens? Het privacyreglement kunt u bij uw begeleider opvragen.
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5 Zaken op

orde
U wilt dat uw financiën goed geregeld zijn als u bij Kwintes
begeleiding ontvangt. Als u in een beschermende woonvorm
woont, betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg en het verblijf.
Als u begeleiding aan huis krijgt, kunt u kiezen voor het ontvan-
gen van een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. 

Uw portemonnee bij verblijf Kwintes
Als u bij Kwintes woont, betaalt u een eigen bijdrage voor wonen
en begeleiding. De regeling is vastgelegd in de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De bijdrage hangt af van uw
inkomen en wordt jaarlijks door het zorgkantoor vastgesteld. De
zorg die u vervolgens van Kwintes ontvangt kan, afhankelijk van
uw vraag, bestaan uit onder andere begeleiding, dagbesteding,
verblijf of persoonlijke verzorging. Het bedrag dat u na aftrek van
de eigen bijdrage maandelijks overhoudt om zelf te besteden is
afhankelijk van uw inkomen. Om u een idee te geven: cliënten die
een uitkering ontvangen, houden minimaal 250 euro netto over.

Wijze van betalen
Als het zorgkantoor uw eigen bijdrage heeft vastgesteld, ontvangt

 



u een brief waarin de hoogte van het bedrag staat vermeld. U
betaalt de eigen bijdrage via een rekening van het zorgkantoor
die u op uw postadres ontvangt. Als u een uitkering heeft, vraagt
het zorgkantoor aan uw uitkeringsinstantie om de bijdrage geheel
of ten dele op uw uitkering in te houden. Heeft u vragen over de
bijdrage? Neem dan contact op met het zorgkantoor of uw per-
soonlijk begeleider. 

Geld terug
Belangrijk om te weten is dat u mogelijk een deel van uw eigen
bijdrage terug kunt krijgen van de inkomstenbelasting. U kunt een
T-formulier bij de Belastingdienst opvragen en gebruik maken van
de buitengewone-uitgavenregeling. 

Huishoudgeld
Als u beschermd woont bij Kwintes, ontvangt u iedere maand
huishoudgeld op uw rekening of een groepsrekening. Met dit
bedrag kunt u voedings- en schoonmaakmiddelen kopen.
Huishoudgeld is vooral bedoeld om boodschappen te doen. De
hoogte van het bedrag hangt af van het aantal bewoners in een
groep en is gebaseerd op de normen van het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting (NIBUD). 

Verzekeringen
Cliënten in een woonvorm zijn WA verzekerd. Als een huisdier
schade aan zou richten kan op grond van deze WA-verzekering
vergoeding volgen. Cliënten beschikken ook over een  inboedel-
verzekering tot een bedrag van € 5000,- (per 1 juni 2007). Deze
inboedelverzekering dekt een reguliere boedel voldoende. U kunt
zich extra bijverzekeren voor bezittingen met een hoge waarde als
antieke meubels, computers of een postzegelverzameling. 

Televisie
Elke gezamenlijke huiskamer in een woonvorm beschikt over een
televisie en audio apparatuur zoals een radio met cd-speler. De
kosten zijn geheel voor rekening van Kwintes. Daarnaast zijn de
bewonerkamers aangesloten op een Centraal Antenne systeem
(CAI). Cliënten kunnen kosteloos gebruikmaken van het stan-
daardpakket van de CAI-aansluiting. 

Telefoon
Elke beschermende woonvorm beschikt over een telefoon waar
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cliënten beperkt gebruik van kunnen maken. 
Zo kunnen cliënten enkele voorgeprogrammeerde telefoonnum-
mers kiezen en via een vast telefoonnummer een huisarts of een
hulpdienst bellen, maar ook door familie of vrienden gebeld wor-
den. Met de telefoons in de woonvormen kunnen cliënten ook
gratis lokaal bellen. U kunt overwegen om zelf een vaste of
mobiele telefoon op uw eigen kamer te nemen. U betaalt de kos-
ten hiervoor zelf. 

Wasmachine
In elke groepswoning kunnen cliënten in principe gebruikmaken
van een wasmachine en droger. In grote woonvormen is meestal
een aparte wasruimte met wasapparatuur aanwezig. Streven van
Kwintes is dat ook eenpersoonswoningen, mits er meerdere een-
persoonsunits bij elkaar staan, over een wasruimte in de directe
omgeving beschikken.

Uitjes en vieringen
De verschillende woonvormen beschikken over een bedrag uit een
‘potje’ waarmee cliënten zo nu en dan met elkaar leuke dingen
gaan doen. De ene woongroep gaat met medebewoners naar het
zwembad, de andere organiseert een etentje in een restaurant of
een barbecue. Ook stelt Kwintes geld ter beschikking voor zaken
als een gezamenlijke kerstviering.

Internet
Kwintes wil graag stimuleren dat cliënten gebruik kunnen maken
van internet door gratis computers beschikbaar te stellen in dag-
activiteitencentra en grotere woonvormen.

Extra middelen
Als u in een woonvorm woont, kunt u in overleg met uw  persoon-
lijk begeleider een financiële bijdrage krijgen waarmee u kunt
deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals een opleiding,
cursus of stage. Kwintes heeft ook extra middelen gereserveerd
voor initiatieven van cliënten gericht op herstel, empowerment en
ervaringsdeskundigheid. Herstel houdt het zoeken naar uw eigen
mogelijkheden in en dat u leert omgaan met blijvende psychische
problemen. Empowerment betekent geloven in uw eigen kunnen
en het ontdekken van uw sterke punten. Ervaringsdeskundigheid
is de toepassing van kennis die u door eigen ervaringen opbouwt.
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Financiën bij begeleiding aan huis 

Hoe regelt u uw financiën als u begeleiding aan huis krijgt? U
heeft de keuze om zorg te ontvangen door een persoonsgebon-
den budget (PGB) of zorg in natura. Beide regelingen vallen onder
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het zorgkan-
toor stelt uw budget voor een PGB of zorg in natura officieel vast.
De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen en wordt
jaarlijks vastgesteld. Als u begeleiding aan huis ontvangt, betaalt
u geen eigen bijdrage. 

PGB en zorg in natura
Als u voor een persoonsgebonden budget kiest, ontvangt u geld
waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Anders dan bij zorg in natura
bent u de regisseur en verantwoordelijk voor de inkoop van zorg
die bij u past zoals onder andere begeleiding of dagbesteding. 

Als u voor zorg in natura kiest, beheert u het geld niet zelf. In dit
geval kijkt de zorgaanbieder wie er bij u komt werken en op welk
tijdstip. De instelling houdt de financiële administratie voor u bij en
zorgt ervoor dat u de juiste begeleiding krijgt. Zorgaanbieders
moeten hierover verantwoording afleggen aan het zorgkantoor. 
U kunt de keuze voor een PGB en zorg in natura ook combineren
door een deel van de zorg met een PGB in te kopen en een ander
deel in natura te ontvangen. Zo kunt u kiezen tussen begeleiding
in uren en dagactiviteiten: dagactiviteiten via een PGB en uurbege-
leiding in natura of andersom. Cliënten hebben keuzevrijheid en
kunnen van een breed pakket gebruikmaken.

Wijze van betalen
Zorg in natura wordt rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan
Kwintes betaald. Bij een PGB krijgt u een geldsom op uw rekening
overgemaakt waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het zorgkantoor of uw persoonlijk
begeleider. 
U kunt ook contact opnemen met Per Saldo (0900 7424857 of
info@pgb.nl). Per Saldo is een belangenvereniging van mensen
met een persoonlijk budget.

Kosten dagelijks leven
Cliënten die begeleiding aan huis krijgen, betalen zelf zaken als
huur, boodschappen en verzekeringen. 
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Melden incidenten is verbeteren

Een ongeluk zit in een klein hoekje. We willen er liever niet
mee te maken krijgen maar toch kan het gebeuren dat brand
ontstaat doordat een medebewoner zijn sigaret niet goed
heeft gedoofd, dat een begeleider een cliënt de verkeerde
medicijnen geeft of dat een cliënt in een woonvorm over een
kleedje struikelt. Onder de noemer incident kunnen verschil-

Incidenten6



lende situaties vallen, het begrip is heel breed. Binnen
Kwintes wordt een incident gezien als elk voorval waardoor
een cliënt of medewerker schade ondervindt of had kunnen
ondervinden. Een incident behoort niet tot de normale gang
van zaken en doet afbreuk aan de kwaliteit van zorg. 

Commissie Melden Incidenten Cliëntenzorg (MIC)
Om een ongewenst voorval in de toekomst te voorkomen, is het
van belang dat medewerkers een incident melden bij de com-
missie Melden Incidenten Cliëntenzorg (MIC). De commissie regi-
streert de meldingen en maakt vervolgens een analyse van
feiten en trends. Twee keer per jaar brengt de MIC advies uit
aan de regiomanagers en de raad van bestuur om verbeter-
maatregelen te nemen. Het advies van de MIC kan bijvoorbeeld
zijn om de kennis van medewerkers over het voorkomen van
agressie te vergroten of om een kleedje in de hal van een woon-
vorm weg te laten halen. Doel van incidentmelding is om van
fouten te leren en verbeteringen zichtbaar te maken zodat ieder-
een er profijt van heeft. Melden is belangrijk: elke melding is een
kans om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
Van alle meldingen stelt de commissie een jaarverslag op waar-
in het totaal aan meldingen staat dat niet terug te voeren is naar
individuele personen. In het jaarlijks verslag staat een overzicht
van de meldingen naar aard, regio en begeleidingsvorm, trends
en activiteiten. In de commissie zijn medewerkers uit alle regio’s
vertegenwoordigd. De commissie is onafhankelijk en heeft een
geheimhoudingsplicht.

Meer weten?
In het reglement incidenten cliëntenzorg kunt u meer lezen over
het melden van incidenten. U kunt het reglement bij uw per-
soonlijk begeleider opvragen.
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Handige adressen en 

telefoonnummers Midden  en West

Utrecht

Steun- en informatiepunt GGz Midden-Westelijk Utrecht
Mgr. v.d. Weteringstraat 132a, 3581 EN Utrecht
Telefoon: 030-23 69 320
http://www.ggzutrecht.nl

Platform GGZ Utrecht
Mgr v/d weteringstraat 132a
3581 EN Utrecht
Telefoon: 030 - 2231290 
Website: www.clientenplatformggzutrecht.nl 

'Trefpunt, koffiemomenten voor ontmoeting en contact 
maandagmorgen en woensdagmiddag in Groot Café De Griffel
Hessenweg 95b,3731 JE De Bilt
voor informatie: tel. 06-23540103

Dienstencentrum De Volle Hof (Kwintes)
Laan van Vollenhove 822, 3706 AA  Zeist
Telefoon: 030 - 699 36 75   

Dagactiviteitencentrum Accent (Kwintes)
Crosestein 17-02, 3704 PC  Zeist
Telefoon: 030 - 6959293

DAC Altrecht Talent, locatie Interact
GGZ Dienstencentrum
Ampereweg 3-5, 3442 AB Woerden

Vriendendienst Zeist e.o.
Crosestein 17-02, 3704 PC Zeist     
Telefoon: 030 – 6959293
E-mail: zeist@vriendendienstenmwu.nl
Website: www.vriendendienstenmwu.nl

Inloophuis Het Lindenhuis  
Cort van der Lindenlaan 1
3705 CX Zeist
Telefoon: 030 – 6963801
E-mail: lindenhuis@kerkensamenleving.nl
Website: www.kerkensamenleving.nl
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Inloophuis 'Vollenhove 1095' 
Laan van Vollenhove 1095
3706 EK Zeist 
Telefoon: 030 - 6955066
E-mail: vollenhove@kerkensamenleving.nl 
Website: www.kerkensamenleving.nl

Bibliotheek Wijk bij Duurstede
Voor inloop en activiteiten
2 dagdelen per week
Karel de Grotestraat 61
3962 CK Wijk bij Duurstede
Telefoon: 030-6959293 of 06-29627369.

Maatjesproject Woerden
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht 
E-mail: vrijwilligerswerk@altrecht.nl

Ontmoetingscentrum Maarssen (Kwintes)
Gerard Doustraat 40
3601 ET Maarssen
Telefoon: 0346 – 561920

Cliëntenraden Kwintes

Regionale cliëntenraad Midden en West Utrecht
Laan van Vollenhove 818
3706 AA Zeist
Telefoonnummer: 0800 – 5946837
E-mail: regioraad.mwu@kwintes.nl
Website: www.kwintes.nl

De centrale cliëntenraad Kwintes is ook op dit adres te vinden.
Het e-mailadres van de centrale raad is:
clientenraad@kwintes.nl

Algemeen

CliëntenBelang Utrecht 
Kaap Hoorndreef 42
3563 AV Utrecht
Telefoon: 030 - 2628024 
E-mail: info@clientenbelangutrecht.nl
Website: www.clientenbelangutrecht.nl
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Regiobureau Utrecht Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
Postbus 2222
3500 GE Utrecht
Telefoon: 0900 1838

Zorgkantoor Utrecht 
Postbus 320 
3800 AH Amersfoort
Telefoon: 0900 – 8212488
Website: www.agisweb.nl/zorgkantoren

Cliëntvertrouwenspersoon voor Midden Holland, Midden en
West, Noordoost en Zuidoost Utrecht. 
Ronald de Koster 06 27402685 
email: r.dekoster@pvp.nl

Familievertrouwenspersoon
Als uw familieleden of naastbetrokkenen vragen over de hulpverlening hebben,

dan kunnen zij contact opnemen met de familievertrouwenspersoon in de regio

Midden en West Utrecht. De vertrouwenspersoon heeft een adviserende en

ondersteunende functie als het gaat om problemen die familieleden en betrok-

kenen ondervinden binnen de hulpverlening. Ook heeft hij een signalerende en

bemiddelende taak naar de betrokken instellingen toe. De familievertrouwens-

persoon biedt een luisterend oor en kan informatie geven over de geestelijke

gezondheidszorg of verwijzen naar instanties, belangenorganisaties, cursussen

en bijeenkomsten. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden

in gesprekken met hulpverleners. Als een familielid of naastbetrokkene met een

klacht rondloopt, kan de familievertrouwenspersoon tevens adviseren bij het

indienen van een klacht bij de klachtencommissie van een instelling. De familie-

vertrouwenspersoon waarborgt de privacy van de gegevens en heeft een onaf-

hankelijke positie. De familievertrouwenspersoon is er voor familieleden van

Altrecht, SBWU, Indigo en Kwintes in de regio Midden en West Utrecht.

Contact opnemen met de familievertrouwenspersoon?

Als iemand binnen uw familie behoefte heeft aan een gesprek met de familiever-

trouwenspersoon, dan kan die telefonisch, per brief of via e-mail contact opne-

men. De werklocatie van de vertrouwenspersoon is bij het Steunpunt GGZ in

Utrecht.

Mgr. van de Weteringstraat 132a
3581 EN Utrecht
Telefoon: 06 533 48 555
E-mail: familievertrouwenspersoon@ggzutrecht.nl
Website: www.familievertrouwenspersoon.nl

      




