1

Ouddorp, Januari 2019

Jaarplan voor het jaar 2019 van de Cliëntenraad van
De Vliedberg en Het Spectrum
Inleiding
In het Jaarplan 2019 zullen wij trachten aan te geven op welke wijze de Cliëntenraad van De
Vliedberg haar werkzaamheden dit jaar denkt te gaan invullen. Conform haar taakomschrijving in het
Besluit tot instelling van een Cliëntenraad, zeg de Statuten van de Raad, heeft de Cliëntenraad de
taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, in het bijzonder de
gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit is de basis van onze werkzaamheden, al
komen uiteraard ook individuele zaken ter sprake in de vergaderingen en in het overleg met het
management van De Vliedberg.
Het Zorginstituut Nederland , een advies- en uitvoeringsorgaan op het gebied van gezondheidszorg
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft in haar nota Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg aangegeven aan welke criteria de zorgverlening in Nederland moet voldoen.
Daarnaast geeft de wet WMCZ, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, o.a. de rechten
en verplichtingen weer van een Cliëntenraad. Het Besluit Instelling van een Cliëntenraad, de nota
Kwaliteitskader van het Zorginstituut Nederland alsmede de WMCZ zijn de documenten waarop de
Cliëntenraad haar werkzaamheden baseert.

Vergaren van informatie
Hoe komt de Cliëntenraad aan de benodigde informatie, om haar werk zo goed mogelijk te kunnen
doen? Hiervoor staan haar diverse mogelijkheden ten dienste. Allereerst de contactmomenten, de
gesprekken met bewoners van De Vliedberg en Het Spectrum of hun mantelzorgers. Die leveren
belangrijke informatie op waarmee de Cliëntenraad aan de slag kan. Ook de persoonlijke gesprekken
die door bewoners en mantelzorgers met leden van de Cliëntenraad in de wandelgangen worden
gevoerd, zijn erg belangrijk om onze taak als Cliëntenraad goed te kunnen invullen.
Daarnaast hebben de leden van de Cliëntenraad die in de menucommissie zitten regelmatig overleg
met andere leden van de menucommissie van De Vliedberg en Het Spectrum en peilen zij bij
gebruikers de tevredenheid over en de kwaliteit van de voeding. Zij delen de opgedane kennis tijdens
de bijeenkomsten van de Cliëntenraad.
De leden van de Cliëntenraad die verantwoordelijk zijn voor Het Spectrum, zijn daar regelmatig en
zijn naast de contactmomenten aanspreekbaar voor de bewoners. Hetgeen zij daar horen en zien
wordt, voor zover van belang, ingebracht in de vergaderingen van de Cliëntenraad.
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Verder doen leden van de Cliëntenraad soms mee in discussiegroepen die door het management van
De Vliedberg worden georganiseerd en worden medewerkers van De Vliedberg regelmatig
uitgenodigd om een half uur op de vergadering aanwezig te zijn om de Cliëntenraad te informeren
omtrent hetgeen gaande is op hun werkgebied of om vragen van de Cliëntenraad te beantwoorden.
De locatiemanager van de Vliedberg is in principe bij alle vergaderingen aanwezig, tenzij er
onderwerpen besproken worden die vertrouwelijk bij de Cliëntenraad zijn binnengekomen. Hij
informeert de Cliëntenraad over een aantal vaste onderwerpen en lopende of komende zaken die
van belang zijn.
De leden die zitting hebben in de Centrale Cliëntenraad van CuraMare, een overkoepelende
Cliëntenraad van afgevaardigden uit alle vier Zorgcentra van CuraMare en Thuiszorg en behandeling
onder leiding van een onafhankelijke externe voorzitter, delen hun informatie vanuit de Centrale
Cliëntenraad met de leden van de locale Cliëntenraad, zodat we op de hoogte blijven van hetgeen
elders gaande is en van informatie die door CuraMare via de Centrale Cliëntenraad wordt verspreid.
De Centrale Cliëntenraad vergadert minimaal twaalf maal per jaar: 6 maal alleen en 6 maal samen
met CuraMare.

Basis voor het Jaarplan 2019.
Al hetgeen u hiervoor hebt gelezen vormt de basis voor het Jaarplan 2019. Hetgeen genoemd wordt
in de eerste alinea, Opzet Jaarplan 2019, en de tweede alinea, vergaren van informatie. Dus onze
opdracht zoals verwoord in Het Instellingsbesluit, Het Kwaliteitskader van het Zorginstituut
Nederland en in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en daarnaast en vooral, hetgeen
tot ons komt uit gesprekken met bewoners, hun mantelzorgers en hetgeen waarmee CuraMare bezig
is en wat betrekking heeft op De Vliedberg en Het Spectrum. En dat laatste gaat komend jaar een
grote rol spelen. CuraMare is bezig met ingrijpende wijzigingen die de zorgverlening betreffen en die
direct van invloed zijn op de zorglocaties, dus ook op De Vliedberg en Het Spectrum.
De samenvatting van Het Beleidsplan van CuraMare, Toekomstvisie 2018-2020, geeft duidelijk aan
waarmee CuraMare momenteel bezig is, waar men naartoe wil en wat de redenen hiervan zijn. Een
belangrijke reden van aanpassingen in de zorgverlening is het besluit van de regering om na 2021
geen verhogingen meer toe te staan van de rijksbijdrage aan de ziekenhuiskosten. Omdat die kosten
al jarenlang stijgen en er een grote vergrijzingsgolf op ons afkomt, is het zaak om op dit besluit in te
spelen voordat het zover is. Dat betekent dat ziekenhuizen reeds nu plannen maken om na 2021 de
kosten strak in de hand te houden en zeer kritisch te kijken naar alle kostenfactoren en de wijze
waarop daarop zou kunnen worden bezuinigd. En uiteraard kijkt men ook naar wat de gevolgen van
die bezuinigingen zijn. Dit is een landelijk iets dat niet alleen voor CuraMare geldt, maar voor alle
zorg leverende organisaties in Nederland.
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De gevolgen zijn ook merkbaar voor Zorgcentra en dus ook voor De Vliedberg en het Spectrum. De
Cliëntenraad is daarom nauw betrokken bij de op touw staande wijzigingen en doet actief mee in
discussiegroepen, teneinde haar inbreng in het beleid te hebben. Via de Centrale Cliëntenraad heeft
zij stem in het Beleidsplan van CuraMare.
Om enkele voorbeelden te geven van onderwerpen die de aandacht hebben: momenteel worden
binnen CuraMare twee computersystemen gebruikt voor registratie van cliënteninformatie. Hiervoor
komt een nieuw systeem dat voor de gehele organisatie gaat gelden. Dit levert meer eenduidigheid
en eenvormigheid op en bespaart daardoor personeel en ict kosten.
Daarnaast zou de zorgverlening voor herstel na een ziekenhuisopname anders kunnen worden
ingericht. In plaats van deze in het ziekenhuis te laten plaatsvinden, kan worden bezien of het
mogelijk is dat men eerder naar huis gaat of in voorkomende gevallen gebruik kan maken van de
Zorghotels die CuraMare op de diverse locaties heeft ingericht. En als hier dan slim mee wordt
omgegaan, zouden patiënten die wellicht wat intensievere zorg nodig hebben, hun hersteltijd
kunnen doorbrengen in een Zorghotel zo dicht mogelijk bij het ziekenhuis, zodat in voorkomend
geval personeel vanuit het ziekenhuis op het Zorghotel aanvullende hulp kan geven. Dit kan
aanzienlijk schelen in ziekenhuiskosten. Zou men thuis kunnen herstellen, dan dient wel te worden
gezorgd voor voldoende personeel, met de juiste kennis en opleiding, om de benodigde thuiszorg te
kunnen bieden.
Ook samenwerking met andere Zorgorganisaties wordt onderzocht, om spreiding van risico’s en
kosten te kunnen bewerkstelligen en om gebruikt te kunnen maken van elkaars kwaliteit en sterke
punten. Ook gezamenlijke inkoop kan financiële voordelen opleveren.
Een ander gevolg is dat het aantal plaatsen in Zorgcentra onder druk komt te staan. Het bouwen van
extra zorglocaties ligt niet in lijn der verwachtingen, maar de komende vergrijzingsgolf zal de vraag
naar zorgplaatsen wel aanjagen. Dat betekent dat zal moeten worden ingezet op nog langer thuis
kunnen blijven van ouderen die zorg nodig hebben, dus inzet van meer en uitgebreidere thuiszorg
dan momenteel het geval is. Ook mag men ervanuit gaan dat mantelzorg en burenhulp een grotere
rol gaan spelen. De komende vergrijzing en de daarbij komende kostenstijging hebben dus nogal wat
gevolgen voor de inrichting van onze maatschappij en wellicht ook voor het gezinsleven.
Het op termijn bevriezen van de rijksbijdrage voor ziekenhuizen heeft dus veel gevolgen. Voor de
ziekenhuiszorg, de thuiszorg, maar ook voor Zorgcentra. Zoals hiervoor aangegeven wordt de
toekomstige zorgverlening anders ingevuld; meer thuis en/of in een Zorghotel, maar we hebben,
naast de bevriezing van de rijksbijdrage aan ziekenhuiszorg ook te maken met de komende
vergrijzing. Alleen al het aantal 65-plussers stijgt de komende 20 jaar naar verwachting met 1,7
miljoen mensen (+55%) en voor het aantal alleen wonende 65 plussers verwacht men een stijging
met zo’n 800.000 personen (+88%). Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De gevolgen voor de gezondheidszorg en de inrichting van de zorg in Nederland zijn enorm. Om u
een indruk te geven: naar verwachting stijgen de zorgkosten voor ouderenzorg vanaf nu tot 2040 van
17 miljard naar 43 miljard, een stijging van 157%! Als we op deze manier kijken naar de wijze waarop
de zorgverlening in Nederland nu is ingericht en hoe moet worden ingespeeld op de te verwachten
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zorgvraag tot 2040, dan zal duidelijk zijn dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn, willen we de zorg
in de toekomst betaalbaar houden.
In het geweld van al hetgeen hiervoor is beschreven speelt de Cliëntenraad een belangrijke rol. Zij
dient er op te letten dat de belangen van bewoners van Zorgcentra en van zorgvragenden zo goed
mogelijk worden behartigd. Dat kan uiteraard spanningen opleveren: bewoners die meer zorg vragen
dan eigenlijk kan worden geboden, dan wel dat er meer tijd nodig is om de gevraagde zorg te bieden,
en ouderen die nog thuis wonen en die eigenlijk in een Zorglocatie zouden moeten worden
opgenomen, maar waar geen plaats voor is.
En een Zorgaanbieder, in dit geval CuraMare, die moet zorgen voor voldoende gekwalificeerd
personeel voor zowel de Zorglocaties, de Zorghotels als de Thuiszorg in een arbeidsmarkt waarin zeer
moeilijk aan personeel is te komen. Zoals gezegd: al deze veranderingen gelden niet alleen voor
CuraMare, dus op de Zuid Hollandse Eilanden, maar gelden voor geheel Nederland. Ook andere
zorgorganisaties hebben hier mee te maken.
Er komt dus een zware taak op ons af en met de opstelling van onze jaarplannen houden we daar
uiteraard rekening mee. Een voorschot hebben we daar al begin 2018 op genomen bij de uitbreiding
van het aantal leden en de verdeling van de taken van de Cliëntenraad. Het Jaaroverzicht 2018 geeft
dit al aan en hierna treft u de huidige taakverdeling nogmaals aan. Op de website van CuraMare
onder “locaties” bij De Vliedberg treft u het onderwerp “Cliëntenraad” aan, waar u ook foto’s van de
leden met een omschrijving hun taak aantreft. Op dit moment zijn de functies en taken als volgt
verdeeld:
Dhr. A.J. Hoekstra

voorzitter + algemeen en de Vliedberg

Mevr. T. Voogd-Koole

1e secretaris + Centrale Cliëntenraad

Mevr. I. Akershoek-van Splunter

2e secretaris + Centrale Cliëntenraad

Mevr. J.C. Pikaart-van Splunter

lid menucommissie

Dhr. C. Mierop

lid menucommissie

Dhr. B. Keijzer

penningmeester en het Spectrum

Dhr. C. Noorthoek

algemeen en het Spectrum

Naast de taken die de leden hebben, praat men tijdens de vergaderingen uiteraard mee over alle op
dat moment op de agenda staande onderwerpen. Het voordeel van de taakverdeling is dat niet alle
leden overal van op de hoogte hoeven te zijn en overal aanwezig moeten zijn waar een bijdrage van
de Cliëntenraad wordt gevraagd dan wel van belang is. Tijdens de vergaderingen wordt iedereen
over alle onderwerpen bijgepraat en worden zo nodig besluiten genomen.
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Aandachtspunten voor 2019
Voor het vaststellen van primaire aandachtspunten voor 2019 is al hetgeen hiervoor is genoemd
uiteraard van groot belang. Het spreekt voor zich dat hiervoor tijd en aandacht is. Daarnaast dient er
aandacht te zijn voor de gewone, lopende zaken. Een goede verdeling van werkzaamheden binnen
de Cliëntenraad is daarbij van groot belang, evenals het aanspreekbaar zijn voor bewoners en
mantelzorgers tijdens de contactmomenten en het bereikbaar zijn voor het management voor
overleg met betrekking tot zaken die direct aandacht nodig hebben. Ook de komst van 2 nieuwe
teammanagers eind 2018 en begin 2019 en de sollicitatieprocedures hiervoor en voor een nieuwe
locatiemanager in de loop van 2019 vragen aandacht. De Cliëntenraad komt op basis van deze
afwegingen tot de volgende aandachtspunten voor 2019:











Vinger aan de pols houden bij Welzijn en Dagbesteding
Meedenken in de opzet van Herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van overleden
bewoners
Uitnodigen bij vergadering: predikant van de Vliedberg, leidsters Welzijn en Dagbesteding
van De Vliedberg, iemand van de Technische Dienst
Betrokkenheid bij procedure opvolging teammanagers en invulling locatiemanagment van de
Vliedberg
Kennismaking met nieuwe teammanagers + uitleg van hun taken en werkzaamheden +
afspreken hoe met elkaar in overleg te blijven
Toezien op dienstverlening in Vliedberg en Spectrum (Welzijn en 4 ogen etc.)
Wijzigingen van de zorgverlening volgen (Toekomstvisie 2018-2020) en desgewenst
meedoen in discussie- en brainstormsessies en besluitvorming hieromtrent
Brainstormsessie ELV (Eerste Lijns Verblijf v/h Zorghotel) bijwonen + bespreken wat daar
uitkomt
CCR bijeenkomsten + bespreken wat daar wordt besproken
December 2019 Dhr. Dick Hoek, Hoofd Financiën van CuraMare voor de begroting 2020

Uiteraard is hetgeen de Cliëntenraad voor 2019 aan werkzaamheden verwacht hiermee niet
afgekaderd. De ervaring heeft ons geleerd dat er naast de 8 reguliere vergaderingen en de 8 vooraf
vastgelegde contactmomenten, nog verschillende malen een beroep op de Cliëntenraad zal worden
gedaan. Er zijn daarom voor de zekerheid 2 extra vergaderingen gepland en er wordt rekening mee
gehouden dat een beroep op individuele leden van de Cliëntenraad zal worden gedaan als in
discussiegroepen of vergaderingen binnen CuraMare onderwerpen die binnen hun taakomschrijving
vallen, aan de orde zijn.
Middels dit Jaarplan 2019 hopen wij u een beeld te geven van hetgeen waarmee de Cliëntenraad
bezig is en wat haar aandachtspunten voor het dit jaar zijn. Uiteraard zijn wij graag bereid dit beleid
nader toe te lichten in een persoonlijks gesprek en heeft u tips en suggesties voor ons, dan vernemen
wij dat graag. U kunt bij de balie van De Vliedberg aangeven dat u ons wilt spreken, dan nemen wij
contact met u op.
Hans Hoekstra
Voorzitter Cliëntenraad De Vliedberg.

