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Ouddorp, Januari 2019.

Verslag over het jaar 2018 van de Cliëntenraad
van De Vliedberg en Het Spectrum.
In het Jaaroverzicht 2018 kijken we terug naar wat de Cliëntenraad van De Vliedberg het afgelopen
heeft gedaan en wat er is gerealiseerd van hetgeen we in het Jaarplan 2018 schreven. Het Jaarplan
2018, evenals het Jaaroverzicht 2017, kunt u vinden op de website van CuraMare bij locatie de
Vliedberg onder de kop “Cliëntenraad”. Daar vindt u ook het Instellingsbesluit van de Cliëntenraad,
zeg maar de Statuten, en tevens kunt u onder de kop “Contact” foto’s van de leden vinden en een
omschrijving van hun taak binnen de Cliëntenraad.
Het jaar 2018 begon in Januari voor de Cliëntenraad met een ingelaste vergadering om het Plan van
Aanpak voor 2018 in te vullen en om een taakverdeling vast te stellen voor de leden van de
Cliëntenraad. In het Jaarplan 2018 gaven we al aan dat het de intentie was om de Cliëntenraad na
het vertrek van enkele leden weer compleet te krijgen en het liefst uit te breiden naar 7 leden. We
hadden de meevaller dat we in de loop van Januari, na het ondernemen van de nodige actie, 3
personen bereid vonden plaats te nemen in de Cliëntenraad. Tezamen met de 4 aanwezige leden
was de Raad hiermee compleet. Gezien de hoeveelheid taken die een Cliëntenraad heeft en hetgeen
op ons afkomt in de vorm van (nieuwe) wetgeving en uitbreiding van bevoegdheden van
Cliëntenraden, is het van belang de taken zoveel mogelijk te verdelen, zodat van de leden geen
grotere tijdsinvestering wordt gevraagd dan in redelijkheid gevergd kan worden. Dit heeft geleid tot
de volgende taakverdeling:
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

Daarnaast wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van specifieke kennis van de leden,
bijvoorbeeld van medische kennis als er over medische zaken wordt gesproken, financiële kennis als
er over financiën wordt gesproken, bestuurlijke kennis als er over bestuurlijke zaken wordt
gesproken, etc. Daar waar de voor de toebedeelde taak benodigde kennis ontbreekt, kan gebruik
worden gemaakt van opleidingsfaciliteiten om zodoende die kennis op te doen. Hiervoor zijn gelden
gereserveerd op de begroting.
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In 2018 is de Cliëntenraad 10 maal bij elkaar geweest voor 8 reguliere en 2 extra vergaderingen.
Twee weken voorafgaand aan iedere reguliere vergadering is er een contactmoment geweest in De
Vliedberg en in Het Spectrum, waarbij 2 leden van de Cliëntenraad bewoners van De Vliedberg en
Het Spectrum hebben bezocht, die hebben aangegeven graag een gesprek te willen. Wanneer er
geen aanmeldingen zijn voor een gesprek, worden op eigen initiatief van de leden van de
Cliëntenraad bewoners van Het Spectrum en De Vliedberg bezocht. Naast hetgeen door de bewoners
zelf wordt ingebracht, wordt door de Cliëntenraad aan de hand van een vragenlijst een aantal
onderwerpen ter sprake gebracht, om zodoende inzicht te krijgen in alledaagse aangelegenheden,
zoals de maaltijdvoorziening, zorgverlening, dagbesteding en dergelijke. Hierdoor kan door de
Cliëntenraad gericht met het management over bepaalde onderwerpen worden gesproken.
Daarnaast zijn enkele vertrouwelijke gesprekken gevoerd met mantelzorgers van bewoners.
Bij de vergaderingen van de Cliëntenraad is meestal de locatiemanager van de Vliedberg aanwezig,
tenzij de Raad onderwerpen bespreekt die vertrouwelijk binnen de Raad moeten blijven. Dit is in
2018 enkele malen het geval geweest. Veelal wordt bij de vergaderingen van de Cliëntenraad iemand
van de organisatie van De Vliedberg of van CuraMare uitgenodigd, om zodoende een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van hetgeen er, al dan niet zichtbaar, speelt op de werkvloer. In 2018 zijn
o.a. mevr. Ellen Hoogervorst, lid van de Raad van Bestuur van CuraMare, de nieuwe teammanagers
mevr. Marieke Panis en mevr. Nikky Mc Bride en mevr. Mirjam Lusse, die nieuwe Teamleider
Hospitality, te gast geweest. Zij allen hebben kennis gemaakt met de leden van de Cliëntenraad en
hebben verteld over hun werkzaamheden en hun taak binnen de organisatie. Daarnaast hebben we
nog mevr. Marita Ticheloven, beleidsmedewerkster van CuraMare, ontvangen die de Cliëntenraden
op de hoogte houdt van het door CuraMare te voeren beleid en de heer Dick Hoek, Hoofd Financiën
van CuraMare, die de financiën van CuraMare met ons heeft besproken.
Voorts zijn door 2 leden van de Cliëntenraad 12 vergaderingen bijgewoond van de Centrale
Cliëntenraad, een Raad die wordt gevormd uit de afgevaardigden van de 5 Cliëntenraden van de
zorgcentra van CuraMare, zijnde De Vliedberg in Ouddorp, Geldershof in Dirksland, Nieuw Rijsenburg
in Middelharnis en Ebbe en Vloed in Oude Tonge en Thuiszorg en behandeling. In de Centrale
Cliëntenraad worden zaken besproken die alle zorgcentra van CuraMare aangaan en houden de
Cliëntenraden elkaar op de hoogte van onderwerpen die op hun locatie spelen en hoe daarmee
wordt omgegaan, om zodoende van elkaars ervaringen te kunnen leren.
Naast bovengenoemde vergaderingen zijn door afgevaardigden van de Cliëntenraad vier sollicitatieprocedures bijgewoond voor de invulling van de functie van Teammanager en Facilitair Manager.
Ook een bijeenkomst van het Zorgkantoor is door de Cliëntenraad bijgewoond, een organisatie die
namens de Zorgverzekeraars zorglocaties bezoekt en controleert en bevoegdheid heeft om extra
gelden toe te kennen daar waar de zorg als erg goed wordt beoordeelt. Voor De Vliedberg is dat het
geval en werden buiten de reguliere vergoedingen extra gelden beschikbaar gesteld.
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Voeding
In 2018 is door CuraMare een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voeding en de wijze
waarop die wordt aangeboden. Doel hiervan is om de kwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau te
brengen en de wijze van aanbieden van voeding zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van
de bewoners. Aan dit onderzoek is door leden van de Cliëntenraad meegedaan. De ervaring en de
inbreng van de leden van de menucommissie is hierbij onontbeerlijk, evenals de inbreng van de
bewoners van De Vliedberg en Het Spectrum tijdens de contactmomenten. Inmiddels is alle
informatie in een rapport verzameld en wordt onderzocht op welke wijze de voedselvoorziening
verder kan worden geoptimaliseerd.

Kwaliteit van dienstverlening
Vervolgens is meegedaan aan de brainstormbijeenkomsten van De Vliedberg over de invulling van
het 4-Ogenprincipe en over Kwaliteit in het Verpleeghuis, alsmede het in de praktijk invulling geven
aan het onderwerp Welzijn van de bewoners. Wat betreft het 4-Ogenprincipe: hiermee wordt
bedoeld de inzet om zoveel mogelijk altijd 2 personen op de woongroepen aanwezig te doen zijn op
de momenten die extra zorginzet vergen, zoals bijvoorbeeld bij het opstaan en naar bed gaan van de
bewoners, zodat de zorg verlenende medewerkster haar werk kan doen zonder dat de andere
bewoners van de groep alleen en zonder toezicht zijn. Met de mantelzorgers is dit onderwerp in een
aparte bijeenkomst besproken en geconcludeerd is dat niet van mantelzorgers kan worden gevraagd
om op deze spitsuren extra aanwezig te zijn. Door CuraMare is daarom een Plan van Aanpak gemaakt
voor het werven van nieuwe medewerkers om in deze behoefte te kunnen voorzien en wordt bezien
op welke wijze eventueel ook technische middelen (mede) een oplossing kunnen bieden.
Vanuit de Centrale Cliëntenraad is diverse malen een beroep op de leden gedaan om mee te doen
aan discussiegroepen, o.a. over de toekomstige invulling van de Eerste Lijns Verpleging, zeg maar de
kort durende zorg. De afgevaardigden van de Cliëntenraad van De Vliedberg hebben hieraan diverse
malen gehoor gegeven.
Door CuraMare, de overkoepelende organisatie achter de vier zorgcentra De Vliedberg in Ouddorp
waarbij ook Het Spectrum in Stellendam hoort, Geldershof in Dirksland, Nieuw Rijsenburgh in
Middelharnis en Ebbe en Vloed in Oude Tonge, is een aparte afdeling opgezet die verantwoordelijk is
voor Welzijn en Dagbesteding van de bewoners van de vier genoemde Zorgcentra. Met deze afdeling
Welzijn en Dagbesteding zijn meerdere gesprekken gevoerd m.b.t. opzet en invulling van de
dagbesteding van de bewoners van De Vliedberg en Het Spectrum. Tijdens deze gesprekken is door
de Cliëntenraad o.a. ingebracht dat bewoners van De Vliedberg en Het Spectrum die niet kerkelijk
meelevend zijn, de ruimte en een vorm van dagbesteding zouden moeten krijgen die op hun
levenswijze is afgestemd. De Cliëntenraad heeft hiertoe, op verzoek van de leiding van De Vliedberg,
een document opgesteld waarin, met respect voor de Christelijke Identiteit van De Vliedberg, wordt
aangegeven op welke wijze voor iedere bewoner en met respect voor ieders levensovertuiging,
invulling kan worden gegeven aan Welzijn en Dagbesteding.
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Herdenkingsbijeenkomst
Momenteel wordt er binnen De Vliedberg gesproken over de opzet van een herdenkingsbijeenkomst
voor nabestaanden en mantelzorgers van overleden bewoners van De Vliedberg en Het Spectrum.
Een verzoek hiertoe is bij de Cliëntenraad binnengekomen en dat verzoek is vervolgens met het
management van De Vliedberg besproken. Naast medewerkers van De Vliedberg en het Spectrum,
wordt door de predikant van De Vliedberg en een afgevaardigde van de Cliëntenraad deelgenomen
aan de voorbereiding hiervan. De intentie is om in het voorjaar van 2019 de eerste bijeenkomst te
houden.

Onderwerpen op de agenda van 2018
Om u een beeld te geven van hetgeen tijdens de vergaderingen van de Cliëntenraad zoal aan de orde
is geweest, treft u hieronder een opsomming aan van zaken die zijn besproken. De lijst is niet
volledig, maar geeft u wel een beeld van hetgeen waarmee de Cliëntenraad zich bezig houdt.
Hetgeen elders in dit jaaroverzicht al aan de orde komt wordt niet in deze opsomming vermeld.













Iedere vergadering een verslag van beide leden van de menucommissie
Iedere vergadering verslag van beide leden van de Centrale Cliëntenraad van hetgeen in de
CCR is besproken
Iedere vergadering bespreking van de contactmomenten in De Vliedberg en Het Spectrum en
eventueel te ondernemen actie
Melding van de voorzitter van eventueel met mantelzorgers gevoerde vertrouwelijke
gesprekken, die inhoudelijk alleen met de locatiemanager van De Vliedberg worden gedeeld,
teneinde hierop actie te kunnen ondernemen
Verslag van de locatiemanager van verzuim onder de medewerkers en van meldingen van
incidenten, als die zich hebben voorgedaan
Financiële zaken van CuraMare, de Vliedberg betreffende
Andere van belang zijnde zaken die medewerkers of management betreffen
Parkeerverbond op de rotonde voor de ingang van De Vliedberg
Gevolgen voor parkeren bij de nieuwbouw naast de Vliedberg
Meldingen vanuit de Raad van Bestuur van CuraMare
Wijze en tijdstip van ophalen van overleden bewoners door begrafenisondernemers

Het Spectrum
In het Jaaroverzicht 2017 hebt u kunnen lezen dat de Cliëntenraad in het bijzonder aandacht had
voor de wijze van zorgverlening in Het Spectrum. De zorgverlening kwam niet overal even goed uit de
verf en mede op verzoek van de Cliëntenraad is door het management een Plan van Aanpak gemaakt
waarin de zorgpunten werden benoemd en waarin mogelijke oplossingen werden aangedragen.
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Vervolgens zijn er tot April 2018 door het management regelmatig gesprekken geweest met de
medewerkers van Het Spectrum om te bezien of de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk hielpen
de geconstateerde knelpunten op te lossen. Gelukkig was dat het geval, zodat kan worden
vastgesteld dat er verbetering is opgetreden. Wat wel een punt van zorg blijft, en dat geldt ook voor
De Vliedberg en eigenlijk voor alle Zorgcentra in Nederland, is dat het aantrekken van extra
personeel een moeilijke zaak is. Ondanks alle inspanningen die hiervoor worden verricht en het
aannemen van ruim 30 nieuwe medewerkers voor de 4 zorglocaties van CuraMare, zijn er leemtes
m.b.t. de invulling van voldoende personeel. Dat is niet alleen een probleem voor de zorgsector,
maar blijkt een probleem voor de gehele arbeidsmarkt in Nederland. Hier wordt doorlopend door
CuraMare naar gekeken en er zijn actieplannen opgesteld om meer personeel te werven, waarin ook
de Cliëntenraad middels deelname in discussiegroepen haar inbreng heeft gehad.
In de loop van 2018 kwam vanuit Het Spectrum het verzoek de activiteitenruimte iets groter te
maken. Vooral wanneer er een koor komt optreden of anderszins activiteiten worden gehouden
waarbij veel mensen betrokken zijn, is de ruimte aan de krappe kant. De eigenaar van het gebouw
van Het Spectrum was hier geen voorstander van en zag vooral bouwkundige bezwaren. De
Cliëntenraad heeft daarop, in samenspraak met het management van De Vliedberg, de mogelijkheid
tot uitbreiding laten onderzoeken door een medewerkers van een architectenbureau. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat voor uitbreiding van de activiteitenruimte een muur diende te
worden verplaatst en dat uitgerekend deze muur een draagmuur van het gebouw is. Verplaatsing
van die muur is niet mogelijk zonder de nodige bouwkundige voorzieningen, die uiteraard veel geld
kosten, om te voorkomen dat de constructie van het gebouw in gevaar komt. Er is daarom besloten
af te zien van uitbreiding van de activiteitenruimte.
Twee andere verzoeken vanuit Het Spectrum konden wel worden gehonoreerd, zijnde
verduisteringsgordijnen in de activiteitenruimte, zodat bij vertoning van dia’s of filmbeelden/dia’s
het buitenlicht niet meer storend aanwezig is en de plaatsing van een terrasje buiten, direct voor de
ingang van Het Spectrum. Al langer leefde bij de bewoners van Het Spectrum de wens om meer
buiten te kunnen zitten als het weer dat toelaat, maar hiervoor was niet echt plaats. Na overleg met
het management is de Cliëntenraad in contact getreden met de gemeente Goeree Overflakkee en is
de gemeente ermee accoord gegaan dat een drietal van de aanwezige parkeerplaatsen voor Het
Spectrum door De Vliedberg worden gehuurd ten behoeve van Het Spectrum en dat hierop een zitje
voor de bewoners mag worden geplaatst. Inmiddels is contact opgenomen met een aannemer die dit
zitje kan plaatsen, is er een offerte uitgebracht en is besloten dat in 2019 dit terrasje t.b.v. de
bewoners van Het Spectrum wordt gerealiseerd. In de begroting van 2019 zijn hiervoor de gelden
gereserveerd.

Teammanagers en locatiemanagement
In het najaar vernamen we dat de beide teammanagers ons weer gaan verlaten. De ene omdat zij op
verzoek van CuraMare een andere functie binnen de organisatie heeft aangenomen en de andere om
privéredenen. Vervolgens werd bekend dat de locatiemanager in 2019 gebruik gaat maken van de
mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Voor de invulling van de vacatures van de
teamleiders zijn de sollicitatieprocedures, waaraan ook de Cliëntenraad heeft deelgenomen, gaande
en is een nieuwe teammanager aangenomen. Naar een tweede teammanager wordt nog gezocht.
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Wat betreft de opvolging van de locatiemanager: hoewel hiervoor ruim tijd beschikbaar is, heeft de
Cliëntenraad zich in een tweetal bijeenkomsten hierover gebogen en heeft men een advies opgesteld
dat vervolgens door de voorzitter met mevrouw Hoogervorst van de Raad van Bestuur van CuraMare
is besproken. In een onlangs gehouden vergadering van de Cliëntenraad waarbij ook mevrouw
Hoogervorst aanwezig was, heeft zij aangegeven kennis te hebben genomen van onze visie met
betrekking tot de invulling van het locatiemanagement en heeft zij toegezegd dat de Cliëntenraad,
conform de wettelijke richtlijnen hieromtrent, bij de invulling van het nieuwe locatiemanagement en
de eventuele sollicitatieprocedure zal worden betrokken.

Beleid voor de komende jaren
Eind Oktober j.l. is door de Raad van Bestuur het beleid gepresenteerd voor de komende jaren onder
de noemer “Toekomstvisie 2018-2020” in Zorgcentrum Nieuw Rijsenburg te Middelharnis. Een
afgevaardigde van de Cliëntenraad van De Vliedberg is bij deze presentatie aanwezig geweest. De
kernwaarden van CuraMare, zijnde Deskundigheid, Gastvrijheid, Compassie en Vertrouwen, vormen
de basis voor dit beleid. Wat tijdens de presentatie opviel was het aantal wijzigingen in de zorg die
de komende jaren het beleid gaan bepalen. Met name het besluit van de regering om vanaf 2021 de
vergoedingen voor ziekenhuiskosten niet meer te laten stijgen, hebben grote invloed op de inrichting
van de dienstverlening in de zorg. Voor een nadere uitwerking van die gevolgen en van wat dit
betekent voor Zorgcentra, in casu De Vliedberg, verwijs ik u naar het Jaarplan 2019 onder “Basis voor
het Jaarplan 2019”. Daarin worden de gevolgen nader uitgewerkt.

Contactmomenten
In de eerste alinea van pagina 2 noemden wij reeds de contactmomenten. Twee weken voorafgaand
aan iedere vergadering van de Cliëntenraad zijn er de contactmomenten, waarbij bewoners van de
Vliedberg en Het Spectrum worden bezocht die hebben aangegeven een gesprek te willen met de
Cliëntenraad.
De contactmomenten worden aangekondigd in het weekbericht en men kan zich via de balie van De
Vliedberg aanmelden voor een gesprek. Deze contactmomenten zijn er voor de bewoners van De
Vliedberg en Het Spectrum, maar ook voor de mantelzorgers/eerste aanspreekpersonen van de
bewoners van de groepen in De Vliedberg. Het valt op dat het afgelopen jaar nagenoeg niemand
namens een bewoner van de groepen een beroep heeft gedaan op de Cliëntenraad. En hoewel we
overtuigd zijn van de inzet van de leiding en de medewerkers om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen, zijn we toch van mening dat er onderwerpen zijn die aandacht verdienen, ook op de
groepen. Wij roepen daarom de mantelzorgers en/of eerste aanspreekpersonen op om zich voor de
contactmomenten aan te melden als er zich op de groepen zaken voordoen die beter zouden kunnen
of die aandacht behoeven. Gesprekken met leden van de Cliëntenraad zijn uiteraard vertrouwelijk. U
kunt zich daarvoor aanmelden bij de balie van De Vliedberg of middels een gesloten enveloppe die u
bij de balie inlevert, onderwerpen aanmelden die aandacht behoeven, dan wel u aanmelden voor
een gesprek. De enveloppe wordt vertrouwelijk aan de voorzitter van de Cliëntenraad overhandigd.
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Tenslotte
Het aanbieden van een Jaaroverzicht maakt deel uit van de verplichtingen van de Cliëntenraad, zoals
die zijn vastgelegd in het Instellingsbesluit. Het Jaaroverzicht wordt geplaatst op de website van
CuraMare en is ook op te vragen bij de balie van De Vliedberg en Het Spectrum. Het bestuur van de
Cliëntenraad hoopt u middels het aanbieden van dit verslag inzicht te hebben gegeven in hetgeen
waarmee zij zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Desgewenst zijn wij graag bereid e.e.a.
mondeling toe te lichten. Voor de plannen voor het komende kalenderjaar verwijzen wij u graag naar
het Jaarplan 2019.

Hans Hoekstra
Voorzitter Cliëntenraad De Vliedberg.

