
Nieuwsbrief “cliëntenraad Heemstra State” 

 

September 2017 
 
Aan cliënten, contactpersonen van cliënten en vrijwilligers & medewerkers van Heemstra State, 
bestuur Patyna, dorpsbelangen in de Trynwâlden, deelnemers projectgroep Heemstra State, 
Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad Patyna. 
 
Heemstra State “oude stijl” houdt op te bestaan. De cliëntenraad van Heemstra State (CR) wil u informeren over recente 
ontwikkelingen en duidelijk maken wat zij daarvan vind. Het bulletin van Heemstra Sate is opgeheven, daarom nu langs 
deze weg. 
 
1. Wat doet de cliëntenraad van Heemstra State 
In wetgeving is geregeld dat cliënten medezeggenschap hebben. De cliëntenraad van Heemstra State adviseert Patyna 
over beleid dat gevolgen heeft voor cliënten.  De cliëntenraad spreekt, namens alle cliënten, regelmatig met het 
management van Heemstra State. In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers uit diverse Trynwâldster dorpen. Voor 
het vragen van advies en het omgaan met advies gelden wettelijke regels waar CR en Patyna zich aan moeten houden. 
 
2. Recente ontwikkelingen 
In Nederland wordt bij de financiering van Zorg & Welzijn een steeds strikter onderscheid gemaakt  tussen kosten voor 
gezondheidszorg en kosten voor welzijn.  Voor welzijn komt de laatste jaren steeds minder geld beschikbaar. Voor een 
deel van het welzijnsaanbod is de financiering geheel weggevallen. Voor welzijnsaanbod binnen de gezondheidszorg is 
minder geld beschikbaar.  Er wordt een grotere bijdrage verwacht van vrijwilligers, mantelzorgers en “particulier 
initiatief”.  
In november 2016 maakt zorgorganisatie Patyna duidelijk dat een al langer bestaand jaarlijks tekort van Euro 500000, 
door wegvallen van subsidie, per 1 januari 2018 verder zal oplopen. Patyna wil inkomsten die zijn bedoeld voor 
gezondheidszorg niet langer gebruiken om welzijnsaanbod te bekostigen waarvoor niet meer wordt betaald. Daarom 
stopt Patyna binnen Heemstra State met het aanbieden van diensten op het gebied van welzijn, en met de exploitatie van 
bezittingen, die geen bijdrage leveren aan gezondheidszorg. Dit besluit heeft grote gevolgen voor cliënten, medewerkers 
en andere betrokkenen.  
In overleg met de Trynwâldster gemeenschap en de gemeente Tytjerksteradeel zoekt Patyna sinds november 2016 naar 
mogelijkheden om welzijnsaanbod van Heemstra State over te dragen. Er wordt gezocht naar organisaties & 
ondernemers die mogelijkheden zien om een welzijnsaanbod te doen zonder er op toe te leggen. Patyna zelf wil zich 
binnen de Trynwâlden beperken tot gezondheidszorg (thuiszorg en woonvorm voor ouderen met dementie) en 
huishoudelijke hulp (WMO). Momenteel werkt een breed samengestelde projectgroep aan een plan dat moet leiden tot 
een nieuw toekomstbestendig welzijns-aanbod met een goede financiële basis. 
 
3. Stand van zaken in september 2017 
Het besluit van Patyna om te stoppen met welzijnsaanbod waarvoor geen financiering meer is kwam voor de CR zeer 
onverwacht. De cliëntenraad is m.b.t. dit besluit niet om  advies gevraagd. Zolang de CR geen concreet plan ontvangt 
blijven de gevolgen voor cliënten onduidelijk. Over de voortgang binnen de projectgroep krijgt de CR algemene 
informatie. Deze informatie is niet voldoende om de gevolgen voor de cliënten van Heemstra State al goed in te 
schatten. Tot nu toe is de CR voor 1 concreet deelplan om advies gevraagd: de overdracht van 
restaurant/maaltijdenservice aan “Earlik Ite”.  De CR heeft daarvoor een positief advies gegeven. Zodra Patyna de 
exploitatie van een dienst of bezit aan een andere partij heeft overgedragen heeft de CR voor de cliënten die daar 
gebruik van maken geen rol meer (de CR is er alleen voor cliënten van Patyna). Voor diensten en/of bezittingen 
waarvoor géén toekomstbestendig plan wordt gemaakt is het de taak van de CR om na te gaan wat de gevolgen voor 
cliënten zijn als Patyna dit aanbod stopt of dit bezit afstoot.  
 
 
4. Wat de cliëntenraad er van vind 
 
Wat betreft de toekomst van Heemstra State neemt de CR op dit moment de volgende positie in: 
 

a) De CR constateert een verdere versnippering van het zorg- en welzijnsaanbod binnen de Trynwâlden. Deze 
versnippering leidt er toe dat cliënten minder zeggenschap krijgen over het aanbod van zorg en welzijn binnen 
deze regio. Dit gezamenlijke probleem vraagt aandacht van de gezamenlijke dorpsbelangen binnen de 
Trynwâlden en van aanbieders van diensten op het gebied van zorg en welzijn.  

b) Een situatie waarin Patyna diensten/bezittingen op het gebied van welzijn financiert met geld waarvoor 
gezondheidszorg moet worden geleverd vindt de CR ongewenst. Dat gaat ten koste van cliënten die 
gezondheidszorg afnemen 

c) Dat er in Nederland op welzijn wordt bezuinigd vindt de CR een feit. Dit heeft ook gevolgen voor Heemstra 



State. Oude oplossingen werken niet meer. De CR rekent er op dat Patyna zich vanuit haar 
verantwoordelijkheid maximaal inspant om het ontwikkelen van nieuwe oplossingen binnen de Trynwâlden te 
ondersteunen.  

d) De CR vraagt zich af of het gezondheidszorgaanbod van Patyna voldoende is toegesneden op de (toekomstige) 
zorgvraag-/behoefte van de bewoners in de Trynwâlden. De CR adviseert Patyna die vraag/behoefte goed in 
kaart te brengen. Patyna kan zo duidelijker maken dat ze binnen de Trynwâlden in gezondheidszorg wil blijven 
investeren.  

e) “Dagbesteding op indicatie” is een goed gefinancierd aanbod waarvoor zich op Heemstra State steeds minder 
cliënten aanmeldden. De CR vindt dagbesteding een belangrijke voorziening binnen de Trynwâlden. De CR 
adviseert Patyna om binnen de Trynwalden het aanbod van dagbesteding te continueren en actiever aan te 
bieden. 

f) De CR adviseert Patyna een toekomstbestendig plan te maken waarin duidelijk wordt wat bewoners van de 
Trynwâlden op het gebied van thuiszorg, huishoudelijke hulp, woonvorm(en) voor dementie en dagbesteding 
van Patyna kunnen verwachten. 

g) Binnen de Trynwâlden is een grote groep mensen actief als vrijwilliger. Heemstra State is daarvoor al 
jarenlang een belangrijk centrum. De cliëntenraad adviseert Patyna om de bestaande kennis, ervaring en 
contacten op het gebied van vrijwilligerswerk niet verloren te laten gaan. Dit kan door de bestaande kennis 
onder te brengen bij een professionele vrijwilligers-vacaturebank voor de Trynwâlden.   

h) Met het recente vertrek van diverse personeelsleden verdween  een grote hoeveelheid kennis en ervaring uit 
Heemstra State. Kennis en ervaring die in nauwe samenwerking met cliënten, vrijwilligers en personeelsleden 
is opgebouwd. De cliëntenraad adviseert Patyna om, gebruik makend van medewerkers die nu nog aanwezig 
zijn, serieus werk te maken van een overdraagbaar informatie-dossier m.b.t. het af te stoten dienstenaanbod. 

i) Het recent gepresenteerde verbeterplan voor Noflik Wenje maakt duidelijk dat deze woonvorm voor demente 
ouderen in zijn huidige opzet kwetsbaar is. De CR is van mening dat er behoefte is aan meerdere van deze 
woonvormen binnen de Trynwâlden en adviseert Patyna voor deze woonvormen een toekomstbestendig plan te 
maken. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen: stuur dan een mailtje naar dickprovoost@hotmail.com (secretaris) of  neem telefonisch 
contact op met voorzitter Boukje de Vries (058 2664878). 
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