
De CVP is er voor de cliënt en voor zijn of haar 
verwanten/vertegenwoordigers. Soms kan 
een cliënt zelf zijn probleem niet verwoorden 
of contact opnemen. De verwanten/vertegen-
woordigers kunnen dan de CVP benaderen 
om een afspraak te maken of informatie in te 
winnen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De CVP heeft in de eerste plaats een luisterend 
oor. Cliënten kunnen bij de CVP terecht met hun 
verhaal. De CVP luistert.

Vervolgens bespreekt de CVP met de cliënt of  
er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijk- 
heden de cliënt daarvoor heeft. Voor zover  
gewenst, biedt de CVP daadwerkelijk ondersteuning 
aan de cliënt bij het nemen van de stappen die 
nodig zijn voor de cliënt om voor zijn belangen
op te komen.  
 
Vaak zal het gaan om een gesprek met iemand 
van het begeleidend team of een leidinggevende. 
Zoals de cliënt ondersteunen bij het gesprek met 
degene bij wie de cliënt de onvrede bij ervaart 
of de cliënt helpen bij het opstellen van een brief 
voor de klachtencommissie.

Ook verwijst de CVP in voorkomende gevallen 
door. De cliënt, verwanten/contactpersonen en 
ook de begeleiding kunnen de CVP benaderen 
voor advies.

De cliëntvertrouwens-
personen voor De Zijlen

Lout van der Velde

	 06 - 51 01 39 43
	 l.vandervelde@cosis.nu

Jannetje Smith

	 06 - 51 00 72 17
	 j.smith@cosis.nu

De cliëntvertrouwens- 
persoon luistert 
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking is opkomen voor jezelf niet 
makkelijk. Een vertrouwenspersoon 
(CVP) kan uitkomst bieden. 

Een betekenisvol leven voor mensen  
met een verstandelijke beperking

Tekstversie



Kwaliteit

De CVP stelt tekortkomingen die afbreuk doen 
aan de rechten van cliënten aan de orde binnen 
de organisatie. Bovendien registreert hij alle 
klachten en opmerkingen die binnenkomen.  
Dit levert voor de organisatie informatie op  
waarmee de organisatie het beleid kan bijsturen.
Zo levert de CVP een belangrijke bijdrage aan de 
kwaliteit van de organisatie.

De CVP stelt gebreken in de zorg aan de orde.  
De CVP registreert anoniem de aard van alle 
klachten en rapporteert daarover in een jaar- 
verslag. Daarmee helpt de CVP de kwaliteit van 
de zorg te verbeteren.

Uitgangspunt vertrouwenspersoon
 
De CVP staat open voor iedere vraag of klacht die 
betrekking heeft op de relatie tussen de cliënt en 
de zorgaanbieder. Dat mogen ook opmerkingen 
zijn die in eerste instantie niet de moeite waard
lijken. Achter een schijnbaar onzinnige vraag zit 
mogelijk een diepere vraag. Die komt misschien
pas in een tweede of derde gesprek naar voren. 
Uitgangspunt van de CVP is de relatie tussen  
cliënt en zorgaanbieder te verbeteren door de
cliënt te helpen mondig te zijn. 
De CVP kan uitgenodigd worden om op locaties 
aan cliënten, begeleiding en teams, maar ook 
aan medezeggenschapsraden voorlichting te 
komen geven.

Onafhankelijkheid en partijdigheid

Cliënten durven zich vaak beter te uiten tegen 
mensen die onafhankelijk van de organisatie zijn.
Zij voelen zich veiliger als degene met wie zij 
praten geen band heeft met de organisatie.
Om die veiligheid te vergroten staat de CVP altijd 
aan de kant van de cliënt. Dat betekent niet dat 
hij koste wat het kost de opvatting van de cliënt 
deelt. Het betekent wel dat de CVP de cliënt 
steunt in het streven zijn doel te bereiken, zonder 
zich een oordeel te vormen over dat doel.

Vertrouwelijk

De CVP maakt geen deel uit van de organisatie, 
de CVP is onafhankelijk. Het verhaal van de cliënt 
is veilig bij de CVP. Als de cliënt dat niet wil, zal 
zijn verhaal niet worden besproken met anderen.

Het eigen oordeel van de CVP over het doel van 
de cliënt is van ondergeschikt belang. De CVP
ondersteunt de cliënt bij het zorgvuldig nemen  
    van een besluit en oordeelt dus
        niet over de inhoud daarvan.


