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Dit verslag is geschreven en samengesteld door de leden van de CAR  



 

 

INLEIDING 

Sinds de oprichting van de Centrale Cliënten Advies Raad (CAR Hadoks) in februari 2020 werd de CAR 

een maand later geconfronteerd door een KRITISCH INCIDENT genaamd  Covid-19, de Corona 

pandemie. Het normale- en bedrijfsleven werd in één klap stilgelegd. Fysiek vergaderen/ 

bijeenkomen, bijeenkomsten organiseren en normaal het werk doen werd onmogelijk gemaakt. 

Online vergaderen en thuis werken waren de mogelijkheden die overbleven waardoor er een flinke 

achterstand is ontstaan in het realiseren van de voorgenomen plannen einddoelen van de CAR 

Hadoks in 2020 en 2021. 

De wettelijke taak van de CAR om met gebruikmaking van de wettelijke advies en 

instemmingsrechten het burger- en cliëntenperspectief van inwoners van de regio Haaglanden in te 

brengen, is niet en/of niet voldoende gelukt. In 2022 zal worden gestreefd om de achterstand die 

opgelopen is in de  afgelopen periode, in te lopen. 

 

SAMENSTELLING CAR HADOKS in 2021 

Voorzitter  Myra Koomen  

Secretaris  Arno van den Berg 

Lid   Andrea de Groot 

Lid   Abas Ozir 

Lid   Rik van Slingerland  

 

ONDERSTEUNING 

CAR Hadoks wordt thans ondersteund door de secretaressen van de Raad van Bestuur, maar een 

ambtelijke secretaris behoort tot de mogelijkheid. 

 

DOEL EN OPDRACHT 

De uitoefening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de CAR Hadoks is gericht op 

uitoefening van de medezeggenschap op grond van de Wmcz 2018 ten behoeve van de Raad van 

Bestuur van Hadoks om daarmee vanuit burgerperspectief bij te dragen aan de optimalisering van de 

door Hadoks geleverde directe en indirecte patiëntenzorg. 

Daarnaast bewaakt en optimaliseert CAR Hadoks de kwaliteit van de door Hadoks aan cliënten te 

leveren directe en indirecte zorg en als centraal medezeggenschapsorgaan op grond van de Wmcz 

2018, benut de CAR Hadoks haar wettelijke advies- en instemmingsrechten om het burgerperspectief 

van de cliënten binnen Haaglanden een stem te geven en deze bovendien te laten meewegen in de 

beleidsvorming en beleidsvoering. 



 

WERKWIJZE 

De CAR vergadert regulier 6 keer per jaar en waar nodig zal dat worden opgeschaald en indien nodig 

worden er extra vergadermomenten ingelast voor onderwerpen die in de reguliere vergaderingen 

niet genoeg diepgang hebben gevonden of wegens tijdgebrek niet kunnen worden behandeld. 

In het verslagjaar zijn de meeste reguliere bijeenkomsten digitaal gehouden in verband met de 

Coronapandemie.  

 

DE BIJEENKOMSTEN VAN CAR HADOKS  

a. Tussen 14.00-15.00 uur vooroverleg CAR-only 

b. Tussen 15.00-17.00 uur formeel overleg met RvB. De bijeenkomsten zijn vooralsnog op 

maandagen: 

Maandag 11 januari 2021 CAR  

Maandag 1 februari 2021 

Maandag 12 april 2021  

Maandag 27 september 2021 

Maandag 21 november 2022 

Maandag 6 december 2021 

 

BIJEENKOMSTEN HADOKS 

Het doel van deze bijeenkomsten is meer en beter inzicht te krijgen wat er leeft bij de 

zorgbehoeftigen en zorgaanbieders. Met deze informatie kan CAR-Hadoks waar nodig inspelen om 

haar eigen doel te realiseren. 

Eerste themabijeenkomst is op 19 april geweest over Ouderenzorg, digitaal. Avond voorzitter is Tom 

van ’t Hek.                                                                                                                                                                    

Ouderenzorg: Veel ouderen wonen steeds langer thuis, waarbij er regelmatig een grote zorgbehoefte 

ontstaat en er met veel verschillende zorgpartners samengewerkt moet worden. Het aantal 

verpleeghuisbedden neemt af en na een ziekenhuisopname komt de oudere sneller thuis. Door de 

vergrijzing zullen deze uitdagingen die op ons afkomen alleen maar groter worden. De ouderenzorg 

is daarom de komende jaren een belangrijk thema binnen de huisartsenzorg en bij Hadoks. Hoe 

kunnen we dit als huisartsen op een proactieve wijze goed aanpakken. 

Eerste Radenmiddag vond plaats op 31 maart 2021 online. Onderwerpen die aan bod kwamen 

waren: Hadoks visie op digitalisering in de regio, deelproject 1 regionaal (HIS), OPEN, en rol bij de 

realisatie van de regionale digitale infrastructuur.                                                                                               

De genodigden waren o.a.: 



 

Cliënten Advies Raad (CAR)                                                                                                                                                                      

Ondernemingsraad (OR)                                                                                                                                                                                  

Raad van Commissarissen (RvC)                                                                                                                                                             

Coöperatie Bestuur (CB) en                                                                                                                                                                                                                                     

Raad van Bestuur (RvB) 

Tweede Radenmiddag heeft plaatsgevonden op 27 september 2021 met als thema; Ouderenzorg is 

basiszorg in de huisartsenpraktijk. Mevrouw Debby Lappenschaar opende de vergadering wegens 

afwezigheid van de heer Gos de Vries. Opvallend was dat 3 van de 5 voorzitters op de radenmiddag 

afwezig waren. Aan de hand van een korte presentatie, waar staan we en waar willen we naar toe, 

door Rineke van Woerden, werd ingegaan op de reactie van de aanwezigen. 

Verder werd in een korte pitch van maximaal 3 minuten aan elke raad gevraagd hoe zij tegen het 

thema ouderenzorg aankijken en welke rol zij daar als raad in moeten (willen) spelen en hoe dit 

gelinkt is aan hun opdracht. 

 

INTERNE ORIËNTATIE, KENNISMAKING EN 

INFORMATIE 

Kennismaking en Informatie: 

Op 11 januari 2021 heeft de CAR-kennis gemaakt met twee wijkverpleegkundigen. 1 is 

verpleegkundige in de thuiszorg, maar heeft ook een bachelor in psychiatrie en werkt ook via 

“Verbinden Met Zorg”, een landelijke thuiszorgorganisatie voor zzp’ers. De tweede is zzp’er 

wijkverpleegkundige en werkt via verschillen opties.  Beiden geven aan dat de cliënten die zij zien 

geen idee hebben wie of wat Hadoks is. Zelfs huisartsen in Rijswijk weten niet wat Hadoks is. 

Adviezen die zij meegeven is: vormgeven wat samenwerking betreft met huisartsen en 

wijkverpleging, niet te veel eiland denken bij Hadoks, meer preventieve zorg verlenen en flyers van 

de gemeente en anderen duidelijker laten maken. 

Marianne Holestelle (Coördinator Informatiebeveiliging) is op uitnodiging op 28 juni 2021 aanwezig.                                      

Via Teams deelt Marianne Hollestelle haar presentatie met betrekking tot haar werkzaamheden 

binnen Hadoks, betreffende gegevensbescherming.                                                                                                                                                            

Haar focuspunten:                                                                                                                                                                              

- algemeen gebruik accounts, toegang/rechten binnen het systeem,                                                                                                         

- periodiek controleren van onbevoegden,                                                                                                                                                                               

- risicoanalyse met betrekking medewerkers en het bewust maken van de medewerkers qua 

informatiebescherming binnen de organisatie,                                                                                                                                         

- Naar verwachting zal in mei 2022 de ISO certificering en de NEN7510 rond zijn. 

Op uitnodiging van de CAR Hadoks heeft de CAR op 6 december 2021 kennis gemaakt met mevrouw 

Margo van Rheenen, diëtiste/voedingsdeskundige. Zij is lid Raad van Bestuur van XTRA. Sinds 2013 is 

zij werkzaam bij MEE Zuid Holland Noord waar mensen met een beperking worden ondersteund. Het 

werkgebied van MEE is: Den Haag, Haaglanden, en Zuid Holland Noord met 1400 medewerkers en 

4000 vrijwilligers. 



 

Na een korte inleiding van haar dagelijkse werkzaamheden geeft zij aan dat haar grootste zorg is: - 

Segregatie,                                                                                                                                                                                              

- toenemende verschil tussen rijk en arm,                                                                                                             

- kennisongelijkheid en                                                                                                                                                                              

- polarisatie.                                                                                                                                                                                      

Verder ziet zij dat er geen pensioenopbouw is bij armen en ZZP’ers en dat de Participatie Wet niet is 

gelukt. 

BERICHTEN/INFORMATIE ONTVANGEN VAN DE RAAD 

VAN BESTUUR 

- Vertrek van Gos de Vries (lid van de Raad van Bestuur) per 1 februari 2022.  

- Subsidiebesluit 10100052110006 ontvangen. ZonMw besluit tot honorering van de 

subsidieaanvraag in overeenstemming met de door Hadoks Holding B.V. ingediende 

begroting.  Hadoks ontvangt maximaal 37.000,00 euro voor de duur van maximaal 12 

maanden.     

- Op 10-11-2021 medezeggenschapsregeling Cliënten Advies Raad Hadoks ontvangen van RvB. 

- Op 30-11-2021 Memo vertrek Gos de Vries ontvangen van Raad van Bestuur.                                                                                                             

Houtkoolschets ontvangen ter bestudering. 

 

OVERLEG/KENNISMAKING  

                                                                                                                                                                                                                         

Overleg/kennismaking heeft op hieronder vermelde dagen plaatsgevonden:                                                                                                                                                                                  

Op 11 januari, kennismaking met twee (verpleegkundigen in thuiszorg)                                                                                                                                                                              

Op 29-01-2021 Overleg met Ondernemingsraad (OR) Hadoks                                                                                                   

Op 1 februari overleg klachtenfunctionaris                                                                                                                                     

Op 31-03-2021 Eerste Radenmiddag (Hadoks visie op digitalisering in de regio)                                                                                                                               

Op 19 april, eerste themadag (ouderenzorg, digitaal)                                                                                                                                                                                

Op 12 april heeft de CAR kennis gemaakt met de heer Gaaled Haj Mohammad (Manager Zorg & 

Services) Hij geeft uitgebreid uitleg over Zorg en Services binnen Hadoks. Ook is op die dag kennis 

gemaakt met mevrouw Debby Lappenschaar. Zij geeft toelichting op projecten waarin Hadoks 

participeert                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Op 28 juni, kennismaking met Marianne Holestelle (Coördinator Informatiebeveiliging)                                                                                                                                                          

Op 27 september  Tweede Radenmiddag  (Hadoks visie op digitalisering in de regio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Op 10-11-2021 kennismaken met mevrouw Souad Al Hamdaoui (lid van Raad van Commissarissen)        

Op 6 december, mevrouw Margo van Rheenen (diëtiste/voedingsdeskundige, lid van Raad van 

Bestuur van XTRA) 

 

AANVRAGEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR 



 

- Lidmaatschap bij Landelijk Steunpunt voor Raden (LSR) 

- Evaluatie / cursusdag CAR, begeleid door RSL op 17 augustus 2021   

- Begroting 2022 van CAR Hadoks ingediend bij Raad van Bestuur    

In alle gevallen heeft de Raad van Bestuur positief gereageerd. 

 

ONGEVRAAGD UITGEBRACHTE ADVIEZEN AAN DE 

RAAD VAN BESTUUR OMTRENT KLACHTEPROCEDURE 

Op 1 februari 2021 heeft de klachtenfunctionaris de gewijzigde klachtenprocedure toegelicht. Per 

kwartaal ontvangt de CAR Hadoks een klachtenrapportage waarin toelichting wordt gegeven over de 

klachtenprocedure en het aantal klagers, onderverdeeld in:                                                                                                                                                                                     

- erkenning van onvrede                                                                                                                                                     

- extra informatie                                                                                                                                                                      

- herstel van vertrouwen                                                                                                                                                                                        

- niet bekend                                                                                                                                                                                                                  

- structurele verbetering                                                                                                                                                                                                              

- verhaal willen doen en                                                                                                                                                             

- veroordeling/maatregel of schadevergoeding.  

                                                                                                                                                                                                                              

Voor de CAR waren er enkele vragen onbeantwoord en verzocht de CAR om een duidelijkere 

procedure hieromtrent. 

Op 15 maart is er een oplegger met verduidelijking naar de CAR toegezonden waarin de 

klachtenprocedure is toegelicht in de vorm van een intern werkdocument. 

De CAR realiseert zich dat de nieuwe wetgeving niet meer vereist dat er een onafhankelijke 

klachtencommissie dient te zijn, hetgeen wel de voorkeur geniet van de CAR. De CAR onderstreept 

het vertrouwen in de klachtenfunctionaris en dat met haar een objectief en correct proces is 

geborgd. 

 

ONDERWERPEN DIE IN HET VERSLAGJAAR ZIJN 

BEHANDELD/VOORGENOMEN TE BEHANDELEN 

Voor 2021 had de CAR als doel om via een clientenpanel (opgesplitst in verschillende wijken per 

zogenoemd cluster) meningen, ervaringen en oplossingen op te halen m.b.t. de huisarstenzorg in de 

regio Haaglanden. Wegens Corona zijn deze werkzaamheden in 2021 stilgelegd. Het formeren van 

een cliëntenpanel is niet gelukt. Er zijn wel telefonisch contacten geweest met respondenten over 

deelname in een cliëntenpanel wat in 2022 verder zal worden uitgewerkt. 



 

Doel/plan van aanpak van het cliëntenpanel per cluster zoals aangegeven in het jaarverslag van 2020. 

Daar de clusteraanpak niet is doorgegaan vanwege Corona zal het voorgenomen plan in 2022 

worden voortgezet. 

Manier van aanpak per cluster 

En groep cliënten geeft zijn mening, deelt ervaringen of denkt mee over oplossingen voor een 

actueel onderwerp binnen de zorg. Dit kan via een digitale enquête, schriftelijke enquête, of online 

focusgroep. De keuze voor het medium wordt mede bepaald door de groepsgrootte. Bij kleine 

groepen heeft het panel een meer kwalitatief karakter. Een vaste groep cliënten wordt periodiek 

schriftelijk/digitaal of fysiek bevraagd over bepaalde thema’s. 

Kenmerken:                                                                                                                                                            

- cliëntenpanel kan in alle fasen van een verbetertraject of onderzoeksproject worden 

ingezet. Cliëntenpanels kunnen een vaste of een wisselende samenstelling hebben,                                                                                                                      

de representativiteit van de uitkomsten is sterk afhankelijk van de omvang en samenstelling 

van het panel,                                                                                                                                                                         

cliëntenpanels zijn geschikt om ontwikkelingen in de tijd te volgen.                                                        

Aan de hand de verzamelde/ontvangen informatie van de respondenten zal de CAR een 

eventueel een selectie maken en zo nodig een ongevraagd advies overwegen. 

Je hebt hier te maken met meerdere actoren/belanghebbenden die vanuit hun eigen 

referentiekader met hun eigen stelsel van normen en waarden de situatie of het probleem 

benaderen en zich niet reduceren tot enkel één clustergebied maar kenmerkt zich door haar 

discipline overschrijdend karakter. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de 

externe validiteit (is de toegepaste methode juist) en de interne validiteit (het juist gebruiken 

van de genoemde methode) 

Theorie en praktijk zal vergeleken worden met als doel implementeerbare oplossingen 

signaleren, de bevindingen toetsen aan de meningen van de partijen en zo nodig overgaan 

tot een ongevraagd advies. 

Cliëntenpanel/diversiteit. 

CAR-Hadoks streeft in de samenstelling van een cliëntenpanel naar diversiteit. Cliëntenpanel heeft 

meer kans van slagen wanneer er rekening mee wordt gehouden wat de samenstelling betreft van de 

inwoners van Den Haag en Omstreken. 

Cliëntenpanel kan breed gedragen worden door meer aandacht te vestigen voor acceptatie, respect  

inclusiviteit en diversiteit. 

 

Het verzorgingsgebied van Hadoks ingedeeld in clusters 

CLUSTER 1 

Rijswijk,                                                                                                                                                                          

Leidschendam,                                                                                                                                                               

Voorburg.                                                                                                                                                                                                                                            

In totaal ongeveer 177.000 inwoners 



 

 

CLUSTER 2 

Scheveningen,                                                                                                                                                              

Wassenaar en                                                                                                                                                                             

Haagse Hout.                                                                                                                                                         

Onderverdeeld in:                                                                                                                                                                                           

a.  Scheveningen, (Scheveningen Dorp, Scheveningen Bad, Haven, Duindorp, Belgische Park,  

Archipel, Willemspark en Zeeheldenkwartier).                                                                                                                     

b.  Statenkwartier en Duinoord                                                                                                                                          

c.  Haagse Hout (Bezuidenhout, Marlot Mariahoeve, Benoordenhout en Duttendel).                                                      

In totaal ongeveer 122.460 inwoners. 

 

CLUSTER 3 

Centrum-Laak, Binckhorst, onderverdeeld in:                                                                                                                               

a.  Station- en Rivieren en Schilderswijk                                                                                                                             

b.  Transvaal, Laakkwartier en Moerwijk                                                                                                                              

In totaal ongeveer 150.000 inwoners 

 

CLUSTER 4 

Loosduinen- Segbroek, onderverdeeld in:                                                                                                                                

a.  Loosduinen, Houtwijk en Waldijk , Vroondaal.                                                                                                                                  

b.  Vogelwijk, Bohemen, Bomen- en Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt en Kijkduin                                                            

c.  Valkenbos- en Regentessekwartier.                                                                                                                                    

In totaal ongeveer 172.000 inwoners. 

 

CLUSTER 5 

Escamp, onderverdeeld in:                                                                                                                                                                

a.  Wateringseveld                                                                                                                                                                

b.  Rustenbuurt en Oostbroek                                                                                                                                                         

c.  Leyenburg, Zuiderpark, Morgenstond, Bouwlust en Uithof.     

In totaal ongeveer 126.000 inwoners. 

 

CURSUSDAG CAR KORT SAMENGEVAT  

In 2021 heeft de CAR Hadoks op 17 augustus een cursus-/evaluatie dag georganiseerd onder leiding 

van mevrouw Harmke van den Akker van LSR. Onderwerpen die o.a. aan bod kwamen: 

- Traject klachtenprocedure 



 

- Informatievoorziening vanuit de organisatie naar de CAR (loopt traag) 

- Functioneren van CAR (Corona en trage informatie, werken tegen) 

- Regio Haaglanden verdeeld in clusters (moet nog worden opgetuigd) 

- Persoonlijk functioneren van de CAR-leden  

Conclusie cursus/evaluatie dag 

De CAR-leden zijn divers, met hun eigen achtergrond en werken goed samen. Ondanks de problemen 

rond Corona zijn diverse activiteiten goed in gang gezet en een gezonde basis gelegd voor de 

komende jaren. De CAR-leden mogen trots op zichzelf zijn wat er is bereikt en neergezet in een korte 

periode. 

Tijdens het diner is de heer Gos de Vries (lid Raad van Bestuur) ook aanwezig geweest wat zeer 

positief werd ervaren. Het was een nuttige/leerzame dag en zal in overleg bet Raad van Bestuur in 

2022 weer een cursus/evaluatie dag worden georganiseerd.                                                                                                                                  

 

DOELEN VOOR HET KOMEND JAAR 

Om succesvol zaken aan te pakken zal de CAR de nodige zaken duidelijk verwoorden,                                                       

eigen initiatief nemen en signalen binnen Hadoks tijdig bespreekbaar maken,                                                                

plan van aanpak hoe de achterban uitwerken (cliënten panel)                                                                                                                      

zichtbaar zijn op scherm en diverse andere plaatsen                                                                                              

gebruik maken van bijvoorbeeld radio West en andere mogelijkheden.  

 

LIJST VAN AFTREDEN 

Voorstel aftreden CAR-leden: 

Rik van Slingerland:  januari 2024 

Myra Koomen:   januari 2028 

Abas Ozir:   januari 2025 

Andrea de Groot:   januari 2026 

Arno van den Berg:   januari 2032 

 

EVALUATIE JAAR 2021 

Het doel van de CAR-Hadoks is ongewijzigd gebleven zoals in het jaarverslag 2020 is aangegeven: 

De CAR-Hadoks heeft als doel om de belangen van de cliënten in regio Den Haag te behartigen, de 

knelpunten en behoeftes te signaleren die tot verbetering van de cliëntenzorg kunnen bijdragen. 

Cliëntenzorg is een doelgroep van mensen die de zorg altijd nodig zal hebben en waar nooit een 



 

einde aan zal komen. Om een beeld te vormen waar de knelpunten liggen bij de hulpbehoeftigen is 

informatie en data verzamelen een eerste stap van de CAR Hadoks. Ondanks de problemen rondom 

het Coronavirus is de CAR Hadoks erin geslaagd ook in 2021 enkele medewerkers binnen Hadoks en 

gastsprekers uit te nodigen om zorg gerelateerde informatie uit te wisselen. De Themadagen en 

Radenmiddagen georganiseerd door Hadoks heeft positief bijgedragen om de communicatie te 

bevorderen. 

In dit jaar heeft de CAR in meerdere overleggen met de RvB en RvC gesproken over diversiteit die in 

meerdere gremia aan bod zou moeten komen, en dan met name in de Raad van Commissarissen, 

Raad van Bestuur en de managementfuncties, maar uiteraard dient het personeelsbestand ook een 

afspiegeling te zijn van de regio die door Hadoks verzorgd wordt. 

Het lid voor de Raad van Commissarissen die door de CAR voorgedragen en door de RvC benoemd 

werd voldoet hieraan. Bij de overige vacatures werd hier geen invulling aangegeven. Dit zal in 2022 

dan ook onderwerp van gesprek blijven. 

De communicatie met de Raad van Bestuur en andere functionarissen binnen Hadoks zal in 2022 

meer aandacht krijgen. 

Ondanks de belemmeringen veroorzaakt door Corona heeft de CAR Hadoks getracht zoveel als 

mogelijk de activiteiten te organiseren, bijeenkomsten bij te wonen en informatie verzamelen hetzij 

digitaal als fysiek. Het doel gesteld in 2021 is niet volledig gehaald maar toch gezien de beperkingen 

stapvoetsgewijs vorderingen geboekt. Met gemengde tevredenheid heeft CAR Hadoks het 

verslagjaar 2021 afgesloten.                                                                                                         

 

VOORZITTER      SECRETARIS 

  


