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1.

Voorwoord

Dit wordt mijn laatste voorwoord bij het jaarverslag van de Centrale Clientenraad ZVGO (CCR). Na ruim 10
jaar heb ik op 01 januari 2022 het stokje overdragen aan de nieuwe voorzitter Arno de Jong.
Ik had graag onder andere omstandigheden afscheid willen nemen, maar Corona houdt de samenleving in de
greep en legt de mensen beperkingen op.
Belangrijk is - wat overigens van vorige lockdowns is geleerd - dat onze cliënten niet alleen beschermd
moeten worden tegen de ziekte, maar ook nog redelijk van het gewone leven in de verpleeghuizen moeten
kunnen genieten (zoals bezoekers/contacten toelaten, welzijnsactiviteiten invullen etc.) om vereenzaming te
voorkomen.
Ook in 2021 heeft Corona enorm veel vergadertijd opgeslokt en van de organisatie veel inzet gevergd. Maar
desondanks zijn er vanuit de organisatie diverse beleidsstukken geproduceerd waarover de CCR heeft
kunnen adviseren. Ook zijn projecten gestart zoals over het te ontwikkelen beleid seksualiteit en intimiteit.
Een ontwikkeling die in het jaarplan van de CCR een bijzondere prioriteit had. Andere belangrijke
onderwerpen waren de kwaliteitsplannen, het beleid veilige zorg inzake agressie en geweld en het
domoticabeleid.
Terugkijkend kan ik stellen dat de 10 jaren voorzitterschap omgevlogen zijn. Een periode waarin we met inzet
en plezier als CCR samen met de raad van bestuur, het management, de diverse (beleid) medewerkers en de
lokale cliëntenraden een goede invulling aan medezeggenschap hebben kunnen geven.
Ik wil al deze personen bedanken voor het vertrouwen dat ze mij in al die jaren hebben gegeven.
Gezien de regelmatige wisselingen in de lokale cliëntenraden en daarmee ook de vertegenwoordiging in de
CCR heb ik in al die jaren 32 verschillende personen in de CCR ontmoet.
Ik wens de nieuwe voorzitter en de overige CCR leden veel wijsheid en plezier om de raad van bestuur op
goede wijze van adviezen te voorzien.
Met enige weemoed neem ik afscheid van jullie allen maar er is een tijd van komen etc. ……..

De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO)
W.A. (Wil) van den Bosch
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2.

Instelling, samenstelling en contact

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) geeft de zorgaanbieder de opdracht om
een cliëntenraad in te stellen voor iedere instelling die hij in stand houdt. De centrale cliëntenraad is een vorm
van samenwerking waarbij een aantal cliëntenraden bevoegdheden overdraagt met betrekking tot besluiten
die voor meerdere organisatieonderdelen van belang zijn. Bij de vorming van de stichting Zorg en Verpleging
Goeree Overflakkee (ZVGO) in 2003 is besloten tot de instelling van een centrale cliëntenraad (CCR) voor de
ZVGO.
De centrale cliëntenraad heeft 11 leden. In de raad zitten 2 afgevaardigden van elk van de cliëntenraden van
de ZVGO. De voorzitter is onafhankelijk. De huidige voorzitter is per 01 oktober 2018 voor een derde en
laatste termijn van 4 jaar herbenoemd. De raad wordt ondersteunt door een ambtelijk secretaris.

3.

Bevoegdheden

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) kan de centrale cliëntenraad
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
3.1
Gevraagd advies
De centrale cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen
besluit waarvan de onderwerpen zijn opgenomen in artikel 7 van de wet.
De cliëntenraad heeft instemmingsrecht als het gaat om: over het voorgenomen besluit waarvan de
onderwerpen zijn opgenomen in artikel 8 van de wet.
3.2
Ongevraagd advies
Ook kan de cliëntenraad de raad van bestuur ongevraagd adviseren over onderwerpen die voor de cliënten
van belang zijn, zoals vermeld in artikel 9 van de wet

4.
4.1

Uitgebrachte adviezen in 2021
Adviezen (gevraagd en ongevraagd)

Adviesaanvragen/ onderwerpen

Reactie Centrale Cliëntenraad ZVGO

Instemmingsrecht volgens wet Wmcz 2018
Aanlevering kwaliteitsindicatoren
verslagjaar 2020

Instemming verleend

Wijziging modulen zorgovereenkomst

Instemming verleend

Domoticabeleid ZVGO intramuraal

Instemming verleend met het aanvullende advies de
CCR als betrokken partij op te nemen in het beleid en
de CCR bij de verdere uitvoering/implementatie van
het beleid te betrekken.

Beleid veilige zorg CuraMare inzake
agressie en geweld

Instemming verleend

Onderdeel huis en gedragsregels
behorend bij beleid veilige zorg CuraMare
inzake agressie en geweld

Instemming verleend met het verzoek om de
voorstellen van de nog op te stellen algemene huis en
gedragsregels aan de CCR voor te leggen

Gewoon advies volgens wet Wmcz 2018
Benoeming Wzd functionarissen in het
kader van de Wet Zorg en Dwang

Positief geadviseerd

Begroting 2021 ZVGO en SOD

Positief geadviseerd
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Juridische samenwerking ZVGO en
Sjaloom Zorg

Positief geadviseerd onder voorwaarde dat er een
aanpassing gemaakt wordt in de
samenwerkingsovereenkomst, artikel 1, punt 3 met
betrekking tot het zorgdragen voor een gastvrouw/heer
c.q. receptiemedewerker in het gebouw, die
werkzaamheden verricht voor beide partijen.

CuraMare jaarverslag en jaarrekening
2020

Positief geadviseerd met kanttekening dat de CCR met
ingang van 2022 elk kwartaal een financiële
rapportage ontvangt.

Transitie welzijn en dagbesteding

Positief geadviseerd

Mondneusmasker beleid ZVGO

Positief geadviseerd, ook voor de voortzetting ten
aanzien van bezoekersregeling en anderhalve meter
afstand met daarbij tevens het advies om waar
mogelijk veelvuldig te ventileren in de zorginstellingen
om mogelijke uitbreiding van besmetting zoveel
mogelijk te voorkomen.

Statutenwijziging

Positief geadviseerd

Ongevraagd advies
Voeding woninggroepen

Helderheid in de verantwoordelijkheid voor voeding.

De cliëntenraden hebben vanwege de urgente situatie niet altijd advies uitgebracht over COVID-gerelateerde
ontwikkelingen, echter zijn hier wel bij betrokken en voortdurend op de hoogte gehouden en stonden achter
deze ontwikkelingen.

5. Realisatie van speerpunten uit het CCR jaarplan 2021
Vanwege de corona problematiek met de zware omstandigheden voor de gehele organisatie zijn de
speerpunten van 2021 in totaliteit doorgeschoven naar het jaarplan 2022. Invulling van dit onderdeel kan
daarom in dit jaarverslag niet plaatsvinden.
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Jaarplan 2022
van de centrale cliëntenraad

1.
Algemeen
De ZVGO kent 5 cliëntenraden die de belangen van de cliënten behartigen. In de centrale cliëntenraad (CCR)
worden onderwerpen, die (locatie)overstijgend zijn, behandeld voor de cliëntenraden van Ebbe en Vloed, de
Vliedberg, Nieuw Rijsenburgh, Bestenwaerd en de cliëntenraad externe cliënten CuraMare.
De centrale cliëntenraad (CCR) is samengesteld uit leden van deze 5 cliëntenraden en mag zich daarvan een
afspiegeling noemen. De raad heeft 11 leden; 2 afgevaardigden uit elke cliëntenraad en een onafhankelijk
voorzitter. Met ingang van 01 januari 2022 is een nieuwe onafhankelijk voorzitter aangesteld.
2.
Visie en doelstelling
De centrale cliëntenraad toetst het (voorgenomen) beleid aan de belangen van de cliënten op een ZVGO
breed niveau. Daarbij bevordert de CCR tevens de eenheid van beleid binnen de ZVGO en de onderlinge
communicatie tussen de raden. De contacten met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden
namens alle cliëntenraden door de centrale cliëntenraad vorm gegeven. De CCR streeft naar een open en
transparante communicatie tussen de medezeggenschapsorganen en bestuur en management en tussen
cliëntenraden en hun achterban.
3.
De werkwijze
De zittingsduur voor leden van de cliëntenraden is 4 jaar om de continuïteit in de diverse raden beter te
waarborgen. Daarnaast worden, om te voorkomen dat er te snel kennis verloren gaat bij het ontstaan van
vacatures, soms oud-leden verzocht enige tijd als adviseur verbonden te blijven aan een cliëntenraad.
De uitwisseling van informatie tussen de cliëntenraden en de centrale cliëntenraad wordt als volgt
gerealiseerd:
- Verslagen van vergaderingen van de raden worden verspreid onder de leden van de CCR, die elkaar
daarover kunnen bevragen in de CCR vergaderingen.
- Verslagen van de interne CCR vergaderingen en verslagen van het overleg tussen Raad van Bestuur en
CCR (Overlegvergaderingen) worden door de CCR leden besproken in de vergaderingen van hun
cliëntenraden.
- Leden van de centrale cliëntenraad nemen jaarlijks deel in diverse werkgroepen van de ZVGO voor het
ontwikkelen en herzien van beleid en van algemeen belang zijnde onderwerpen. De afgevaardigden van
de CCR rapporteren over de voortgang van deze werkgroepen in de CCR vergaderingen. Hiermee is de
CCR in een vroeg stadium betrokken bij onderwerpen waarover de raad uiteindelijk een adviesaanvraag
zal ontvangen.
De raad vergadert 6 maal per jaar. Voor 2022 zijn de volgende interne CCR vergaderingen gepland:
dinsdag 04 januari
dinsdag 23 augustus
dinsdag 08 maart
dinsdag 11 oktober
dinsdag 17 mei
dinsdag 22 november
Op dinsdag 26 juli 2022 is een extra CCR vergadering in het vergaderschema opgenomen, bedoeld om
eventuele spoedeisende en/of nog af te ronden onderwerpen voor de zomervakantie te behandelen.
Daarnaast worden 6 overlegvergaderingen gehouden met de Raad van Bestuur (RvB). Voorafgaand aan
deze vergaderingen vindt agendaoverleg plaats tussen de RvB, het dagelijks bestuur van de CCR (voorzitter
en secretaris) en de ambtelijk secretaris. De overlegvergaderingen worden afwisselend voorgezeten door de
voorzitter van de CCR en de vertegenwoordiger van. De Raad van bestuur.
Voor 2022 is het volgende vergaderschema voor de Overlegvergaderingen opgesteld:
dinsdag 01 februari
dinsdag 27 september
dinsdag 19 april
dinsdag 08 november
dinsdag 21 juni
dinsdag 20 december
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(vervolg) Jaarplan 2022
van de centrale cliëntenraad

De vergaderingen worden steeds op een andere locatie van de ZVGO gehouden, zodat de CCR zichtbaar is
op alle locaties. Vanwege de corona problematiek heeft in 2021 het merendeel van de vergaderingen buiten
de verpleeghuizen plaatsgevonden, deel fysiek, deels digitaal.
Eenmaal per jaar vindt er tussen de leden van de CCR en de bestuurder een BOT overleg (Benen op tafel)
plaats waarbij op informele wijze het reilen en zeilen van de samenwerking CCR en Raad van Bestuur kan
worden besproken. Voor 2022 is dit overleg gepland op dinsdag 05 juli 2022.
De raad neemt informatie tot zich uit diverse bronnen:







4.
-

De raad van bestuur; in de overlegvergaderingen en agenda-overleggen.
De cliëntenraden; via de verspreiding van de agenda’s en notulen van de cliëntenraden.
De managers van de ZVGO en deskundigen uit de organisatie; zij worden uitgenodigd wanneer een
onderwerp wordt besproken waarvoor zij verantwoordelijk zijn en waarop de raad toelichting wenst.
Daarnaast is er een tweetal vaste afspraken over structureel terugkerende onderwerpen:
o De behandeling van begroting en jaarrekening, zowel in de cliëntenraden als in de centrale
cliëntenraad, met het hoofd van de economisch administratieve dienst van CuraMare.
o Een voedingscommissie vanuit de CCR heeft 4 x per jaar overleg met de facilitair manager, en de
leveranciers van de voedingsmiddelen en doet hiervan verslag aan de CCR.
De CCR is lid van het ‘LOC zeggenschap in de zorg’. Dit is een koepelorganisatie van cliëntenraden.
Vanuit de cliënten. Dit is een indirecte bron, die via de (lokale) cliëntenraden wordt bereikt.

-

Speerpunten 2022
Monitoren van de kwaliteit van de zorg voor cliënten aan de hand van kwaliteits- en
klanttevredenheidsmetingen (o.a. optimaliseren van het zorgleefplan en de toegang voor cliënten en
familie/mantelzorgers via het cliëntportaal optimaliseren);
Monitoren van de aanwezigheid van voldoende medewerkers;
Voeding: monitoren van de kwaliteit van de maaltijden;
Stimuleren van welzijnsactiviteiten en dagbesteding;
Domotica/innovatie: het inzetten van hulpmiddelen ten behoeve van cliënten;
Uitbreiding virtuele mogelijkheden thuiszorg;
Stimuleren van valpreventie cliënten;
Actualiseren van het ethisch beleid

5.
-

Aandachtspunten 2022
Monitoren van de besteding van de middelen voor welzijn;
Beleid dementie en onbegrepen gedrag;
Verbeteren medicatiebeleid;
Beleid seksualiteit en intimiteit;
Monitoren van de inzet van vrijwilligers;
Faciliteren en ondersteunen van mantelzorgers;
Structurele vermindering van administratieve lasten;
Stimuleren van een warme ontvangst van nieuwe cliënten;
Verbeteren “Melding Incidenten Cliëntenzorg” procedure.
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Contact
De centrale cliëntenraad is bereikbaar via het ambtelijk secretariaat.
Het e-mailadres is: cliëntenraadZVGO@curamare.nl
Post kunt u richten aan:
Centrale Cliëntenraad ZVGO (CCR)
T.a.v. de ambtelijk secretaris CCR
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
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