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1.

Voorwoord

Zoals ik vorig jaar in mijn voorwoord heb aangegeven, waren het einde van 2016 en ook de start van 2017
niet positief vanwege het (gedwongen) vertrek van de bestuurder ouderenzorg. Ik gaf toen aan de effecten
daarvan kritisch te blijven volgen en het bestuur aan te spreken over eventuele negatieve gevolgen voor onze
cliënten.
Erg teleurgesteld en verontwaardigd was ik, toen ik vernam dat er een forse ontslagvergoeding was betaald,
geld wat beter besteed had kunnen worden. Als CCR hebben wij daar de Raad van Toezicht op
aangesproken, echter zonder resultaat. Het kon niet meer worden teruggedraaid.
Gelukkig was 2017 niet allemaal negatief. Ondanks alle bezuinigingen en tekort aan personeel hebben de
medewerkers en het management er alles aan gedaan om de cliënten goede zorg te bieden.
Hoopvol was ik vorig jaar dat een nieuwe regering snel met extra middelen zou komen. Gezien de zeer lange
politieke onderhandelingen om een nieuw kabinet te formeren, bleven de echte maatregelen van rijkswege
echter uit. Slechts mondjesmaat kwamen er middelen vrij.
Heuglijk ben ik, maar dan ben ik al beland in 2018, erover dat het kabinet eindelijk gaat inzien dat door alle
bezuinigingen in de afgelopen jaren de zorg tekort is gedaan. Tel daarbij op dat veel medewerkers daardoor
weg bezuinigd zijn en dat het aantal ouderen sterk toeneemt. Hierdoor is er te weinig verzorgend personeel
over gebleven, trouwe medewerkers die zich een slag in de rondte werken om onze cliënten te verzorgen.
Inmiddels is het nieuwe kabinet zich ervan doordrongen dat er niet alleen extra geld moet worden
geïnvesteerd in de huidige zorg, maar ook veel, heel veel extra medewerkers moeten worden opgeleid voor
de toekomst. Dit zal helaas een proces van jaren worden.
Ik hoop dat de bedoelingen van het kabinet zuiver zijn, en niet bedoeld zijn als middel om de kiezer gunstig te
stemmen bij de gemeentelijke verkiezingen.

De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad ZVGO
W.A. (Wil) van den Bosch
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2.

Instelling, contact en samenstelling

2.1
Instelling van de centrale cliëntenraad
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 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.
2.2
Contact
U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via het ambtelijk secretariaat.
Het e-mailadres is: cliëntenraadZVGO@curamare.nl
Post kunt u richten aan:
Centrale Cliëntenraad ZVGO
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
2.3
Samenstelling in 2017
De centrale cliëntenraad heeft 11 leden. In de raad zitten 2 afgevaardigden van elk van de cliëntenraden van
de ZVGO. De voorzitter is onafhankelijk. Mevr. C.J. den Eerzamen ondersteunt de raad in de functie van
ambtelijk secretaris.
Op 31 december 2017 bestond de centrale cliëntenraad uit de volgende leden:
Vertegenwoordiger:
Dhr. W. A. van den Bosch, voorzitter
Mevr. C. Kersten-Knops, secretaris
Mevr. N. Tanis-Hoek
Mevr. J.J.M. van Leeuwen-Bos
Mevr. M. Kroesbeek-Mikes
Dhr. C.J. Hameeteman, vicevoorzitter
Dhr. W. Zoeteweij
Dhr. H. Hoekstra
Mevr. T. Voogd-Koole
Dhr. K. Groen
Dhr. IJ. Plokker

3.

Uit de cliëntenraad van:
Onafhankelijk voorzitter
Geldershof
Geldershof
Ebbe & Vloed
Ebbe & Vloed
Nieuw Rijsenburgh
Nieuw Rijsenburgh
De Vliedberg
De Vliedberg
CuraMare Thuiszorg en Behandeling
CuraMare Thuiszorg en Behandeling

Bevoegdheden

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) van 1 juni 1996 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 (dat de stichting ZVGO betreft) over:
- een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
- het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame
samenwerking met een andere instelling;
- een gehele of gedeeltelijke opheffing van de ZVGO, verhuizing of een ingrijpende verbouwing;
- een belangrijke wijziging in de organisatie;
- een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
- het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding
van de arbeid in de instelling;
- de begroting en de jaarrekening;
- het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten.
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De cliëntenraad heeft een verzwaard adviesrecht als het gaat om:
- voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid,
de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en
recreatiemogelijkheden en ontspanningsmogelijkheden voor cliënten;
- de systematische bewaking van, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te
verlenen zorg;
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het
aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
- vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen;
- het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het
etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven.
3.2
Ongevraagd advies
De cliëntenraad kan de Raad van Bestuur van de ZVGO ook ongevraagd adviseren over bovenstaande
onderwerpen en andere onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

4.

Visie

De centrale cliëntenraad van de ZVGO is een invloedrijk, inspirerend adviesorgaan en gesprekspartner van
de raad van het bestuur van de ZVGO.
Binnen het werkgebied van de centrale cliëntenraad is de kwaliteit van zorg voor alle cliënten van de ZVGO
een eerste prioriteit. De centrale cliëntenraad draagt bij aan de harmonisering van het zorgaanbod en
voorzieningenniveau van de ZVGO. Tevens bevordert de raad een open klant-leverancier relatie tussen
zorgaanbieder en zorgconsument.
4.1
Werkwijze
De achterban van de centrale cliëntenraad wordt gevormd door de 5 cliëntenraden binnen de ouderen- en
thuiszorg. Om de informatie-uitwisseling tussen cliëntenraden en centrale cliëntenraad te waarborgen worden
notulen van vergaderingen van alle cliëntenraden verspreid onder de leden van de CCR. Verslagen van
vergaderingen van de centrale cliëntenraad worden, wanneer ze vastgesteld zijn, ter informatie naar de
managers van de ZVGO gestuurd.
In 2017 hebben leden van cliëntenraden deelgenomen in diverse werkgroepen van CuraMare. (zie hoofdstuk
5.3). Zij deden daarvan verslag in de vergaderingen van de CCR. Hiermee wordt de centrale cliëntenraad in
een vroeg stadium betrokken bij onderwerpen die uiteindelijk als adviesaanvraag in de raad behandeld zullen
worden.
Om goed en snel op de hoogte te blijven en om informatie uit de eerste hand te krijgen, werden regelmatig
managers en beleidsmedewerkers in de vergaderingen uitgenodigd (hoofdstuk 5.2).

5.

Activiteiten in 2017

5.1
Vergaderingen
Er zijn 6 interne vergaderingen van de CCR geweest in 2017.
Daarnaast zijn er 6 overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur gehouden.
De CCR vergaderde zoals gebruikelijk op wisselende locaties in de ZVGO.
5.2
Gasten in de vergaderingen van de CCR
10 januari
Dhr. J.C. Moerland, voorzitter RvB inzake toelichting op wijziging Raad van Bestuur.
8 maart
Mevr. N. vd Horst, manager facilitaire dienst, over voeding en toelichting op rapport over
cliënttevredenheidsonderzoeken aangaande de voeding. Dhr. P. Metske, locatiemanager de
Vliedberg over het zorgleefplan
28 maart
Mevr. A. Koedam en mevr. E. v/d Linden, klachtenfunctionarissen, in verband met bespreking
van het jaarverslag klachtenafhandeling 2016. Dhr. van Straten, manager ICT, uitleg gegeven
over gebruik van tv/afstandsbediening binnen de CuraMare woonzorglocaties
23 mei
Mevr. A. Koedam, toelichting op de adviesaanvraag aangaande de nieuw op te richten
klachtenonderzoekscommissie voor CuraMare en SMC. Mevr. N. vd Horst over voeding.
Mevr. M. vd Dool bespreekt samen met mevr. M. Ticheloven, beleidsmedewerkster, het
projectplan 4 ogen.
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6 september
7 november

28 november

19 december

Dhr. S. van Kempen, specialist ouderengeneeskunde, licht zijn vakgebied toe. Mevr. M.
Ticheloven bespreekt het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, waarvan het projectplan 4 ogen
belangrijk onderdeel is.
RvT leden de heren K. van Noort en G.A. Kool zijn als toehoorders aanwezig. Mevr. G.
Pulleman, locatiemanager Nieuw Rijsenburgh en mevr. E. Vermeij, teammanager welzijn &
dagbesteding, nemen de stand van zaken door omtrent welzijn & dagbesteding. Daarnaast
wordt ook nog de stand van zaken rondom het projectplan 4 ogen in aanwezigheid van mevr.
Pulleman besproken.
Dhr. S. van Kempen bespreekt het zorgpad stervensfase. Daarnaast bespreekt hij samen met
dhr. A. Meeder, manager ketenzorg en behandeling, de wet Zorg en Dwang (v/h Bopz). Mevr.
A. Koedam en mevr. A. vd Doel, jurist, lichten de adviesaanvraag aangaande het reglement
klachtenonderzoekscommissie CuraMare en SMC nader toe. Beleidsmedewerkster thuis en
ouderenzorg, mevr. N. Heij en mevr. M. Ticheloven bespreken de voortgang van het
kwaliteitsplan behorend bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dhr. Hoek, senior adviseur
RvB, neemt de begroting en financiële rapportages ZVGO en SOD met de CCR leden door.
Wederom wordt de voortgang van het kwaliteitsplan doorgenomen met de CCR leden, deze
keer door mevr. N. Heij en mevr. Y. de Waal.

Op 26 juni 2017 is er een extra vergadering geweest en zijn de jaarrekening 2016 en de begroting 2018
besproken. Voor de behandeling van de begroting en jaarrekening is met de RvB een gewijzigde procedure
afgesproken die in 2017 een positief effect heeft op de advisering door de CCR. Voor de jaarrekening worden
per kwartaal exploitatieoverzichten voorgelegd die kritisch worden beoordeeld. De aanwezigheid van de
financieel medewerker van CuraMare de heer Dick Hoek voor een toelichting en beantwoording van vragen
bevorderd een goede en snelle advisering.
Op 28 juli 2017 hebben de voorzitter en de secretaris namens de Centrale Cliëntenraad ZVGO
deelgenomen aan gesprekken met drie sollicitanten voor de functie van lid van de Raad van
Bestuur van de Stichting CuraMare ter vervulling van de in januari 2017 ontstane vacature. De CCR heeft met
de aanbeveling van de voorzitter en secretaris Ingestemd met het nieuwe lid van de Raad van Bestuur.
Op 28 augustus 2017 was er een extra bijeenkomst tussen de MT ZVGO leden en de CCR leden over de
invulling van het locatiemanagement en over de invulling van de teamleiders. De invulling daarvan is een
onderwerp van verzwaard advies voor de lokale cliëntenraden. De CCR heeft daarbij een coördinerende rol
gespeeld. Nadat op verzoek van een lokale cliëntenraad enkele wijzigingen in de bezetting zijn aangebracht
werd met de managementwijziging ingestemd door alle CR’en .
Op 10 maart 2017 en 7 september 2017 vond er bestuurlijk overleg tussen het CZ zorgkantoor en CuraMare
plaats, waarbij de voorzitter en de secretaris aanwezig waren. Naast de voorzitter waren ook de cliëntenraden
van de Vliedberg, Nieuw Rijsenburgh, Geldershof en Ebbe en Vloed vertegenwoordigd. Belangrijkste
bespreekpunt was de voortgang van de ontwikkelplannen.
Op 12 september 2017 hebben de CCR leden en enkele andere leden van de lokale CR’ en bij locatie de
Vliedberg door NCZ in samenwerking met de heer W. Eggens van Zeggenschap.nu een training gehad over
medezeggenschap in het algemeen en over het kwaliteitskader.
Op 10 oktober 2017 was er een extra bijeenkomst over het kwaliteitskader, het meerjarenbeleidsplan
CuraMare 2018-2010 en de huisvesting Geldershof.
Op 9 november 2017 heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden tussen 2 vertegenwoordigers van de
CCR en 2 vertegenwoordigers vanuit de organisatie als start voor het opzetten van het kwaliteitsplan
verpleeghuiszorg ZVGO.
Op 30 november 2017 hebben de voorzitter CCR en een lid gesprek gehad met de interim facilitair manager
over de voeding problematiek. De jaarlijks toenemende kosten en het niet altijd goed verlopen van de
gemaakte afspraken vindt de CCR zorgwekkend. Op verzoek van de RvB is de interim manager een
inventarisatie op aan het stellen teneinde tot verbeteringen te komen.
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5.3
Deelname aan werkgroepen
De leden van de centrale cliëntenraad willen graag in een vroeg stadium betrokken worden bij beleidszaken
die liggen op het terrein van hun adviesrecht. In 2017 namen de leden zitting in de werkgroep website, de
werkgroep cliëntvriendelijk gebruik tv en afstandsbediening, de werkgroep financiën, de werkgroep veiligheid,
de werkgroep voeding en de werkgroep BOPZ (wet zorg en dwang). De afgevaardigden van de raad die
deelnamen aan de werkgroepen brachten in de vergaderingen van de CCR verslag uit van de voortgang van
deze werkgroepen.
5.4
Adviezen (gevraagd en ongevraagd)
Adviesaanvragen/ onderwerpen
Reactie centrale cliëntenraad
Verzwaarde adviezen volgens wet Wmcz
Nieuw op te richten
CCR heeft instemming verleend.
klachtenonderzoekscommissie CuraMare
en SMC
Reglement
CCR heeft instemming verleend.
klachtenonderzoekscommissie CuraMare
en SMC
Gewoon advies volgens wet Wmcz
Benoeming lid RvB CuraMare
CCR geeft positief advies over de benoeming van
mw. E. Hoogervorst-van der Meer als nieuw lid RvB
van CuraMare.
CuraMare begroting 2017 en jaarrekening CCR geeft positief advies uit over de begroting 2017
2016
ZVGO en de begroting 2017 SOD.
Hoewel de CCR zich grote zorgen maakt over de
financiële positie van ZVGO gezien het te verwachten
negatieve resultaat voor de komende jaren, maar
daarnaast ook positief gestemd is over de
actieplannen die zijn ingezet om te zorgen dat ZVGO
weer een positief resultaat kan realiseren, brengt de
CCR positief advies uit over de jaarrekening 2016.
Beleid Welzijn & Dagbesteding
De CCR is om advies gevraagd over een inmiddels
reeds afgesloten reorganisatie, t.w. een aparte dienst
in de organisatie voor het organisatieonderdeel
welzijn en dagbesteding. Ondanks de brief van 18
augustus 2016 waarin de CCR aangeeft geïnformeerd
te willen blijven over het onderwerp welzijn, heeft de
CCR tussentijds geen informatie, maar ook geen
eerder advies hieromtrent, ontvangen. Gezien het
vergevorderde stadium van de invulling/uitvoering van
de reorganisatie heeft de CCR besloten de
adviesaanvraag van 18 april 2017 voor kennisgeving
aan te nemen en derhalve geen advies hierover uit te
brengen.
Overig behandelde onderwerpen
Onderwerpen die behandeld zijn in de CCR, maar waar geen officieel advies op grond van de wet Wmcz over
is uitgebracht zijn:
-

In de Overlegvergadering van 24 januari 2017 zijn het jaarplan 2017 en de begroting 2017 van de CCR
aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.
Vacatieregeling voor cliëntenraden en de centrale cliëntenraad ZVGO.
Op verzoek van de CCR is door de organisatie uitgezocht dat de vrijwilligers en de mantelzorgers via de
gemeenten Goeree Overflakkee en Hellevoetsluis verzekerd zijn voor:
1. Ongevallenverzekering, 2. persoonlijke eigendommenverzekering en 3. Aansprakelijkheidsverzekering.
Conform het verzoek van de CCR is er binnen CuraMare een medewerker aangewezen die in
voorkomende gevallen hulp kan bieden bij claims richting gemeenten. Ook is er naar de vrijwilligers en
mantelzorgers een mailing uitgegaan om hen te informeren over deze verzekeringen.
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5.5

Overige correspondentie

Vanuit de CCR is bij de RvB aangedrongen op een efficiëntere facturering aan cliënten. Verzocht is om
zoveel mogelijk automatische incasso toe te passen (overigens zonder dat daarvoor een verplichting voor
cliënten geldt). Daarnaast is verzocht periodieke abonnementsfactoren alleen te sturen ingeval er zich
wijzigingen voordoen. De RvB heeft deze adviezen overgenomen.
Aangezien er regelmatig klachten zijn over de bediening van de tv’s van cliënten is door de CCR verzocht te
bezien of de gebruiksvriendelijkheid van de tv’s en afstandsbedieningen kan worden verbeterd. Er heeft
inmiddels een onderzoek plaatsgevonden en met het aangepaste beleid heeft de CCR ingestemd (begin
2018)
Vanuit de CCR hebben 2 leden het voortouw genomen om met de organisatie de verbeteringen op de website
voor wat betreft medezeggenschap te verbeteren. Dit proces loopt nog en zal in het eerste halfjaar van 2018
worden afgerond.

6.
−
−
−
−
−
−
−
−

Aandachtsgebieden in 2017
Monitoren van de kwaliteit van de zorg voor cliënten.
Monitoren van de veiligheid van de cliënten (o.a. personele bezetting tijdens de spitsuren en
nachtdiensten, waarvoor het 4-ogen project is ingezet)
Voeding: begeleiding in de woongroepen (inzicht krijgen over de inkoop maaltijden, hygiëne bij bereiden
van de maaltijden en voedingswaarden voor cliënten).
Monitoren van beleid met betrekking tot welzijnsactiviteiten en dagbesteding.
Kritische beoordeling van de ontwikkelplannen en de daarbij in te zetten extra middelen.
Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg.
Inzet personeel met benodigde opleidingsniveaus afgezet tegen de verzorgingsniveaus van de
cliënten.
De gevolgen voor cliënten van organisatiewijzigingen en wijzigingen van de werkwijzen als gevolg van
nieuwbouwplannen/reorganisaties.
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Jaarplan 2018
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, Geldershof en de cliëntenraad voor Thuiszorg en Behandeling.
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. De onafhankelijk voorzitter is, na het volbrengen van een 1e termijn van 3 jaar, in 2014 begonnen
aan zijn 2e termijn voor een periode van 4 jaar.
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 na verkiezingen, 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.
• In alle vergaderingen staat ‘nieuws vanuit de cliëntenraden’ op de agenda.
• 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 2018 zijn de volgende interne CCR vergaderingen gepland:
dinsdag 09 januari
dinsdag 06 maart
dinsdag 22 mei

dinsdag 04 september
dinsdag 16 oktober
dinsdag 27 november

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.
Voor 2018 is het volgende vergaderschema voor de Overlegvergaderingen opgesteld:
dinsdag 30 januari
dinsdag 27 maart
dinsdag 12 juni

dinsdag 25 september
dinsdag 06 november
dinsdag 18 december

De vergaderingen worden steeds op een andere locatie van de ZVGO gehouden, zodat de CCR zichtbaar is
op alle locaties.
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De raad neemt informatie tot zich uit diverse bronnen:
•
•
•
•

•
•
4.
−

−
−
−
−
−

De Raad van Bestuur; in de overlegvergaderingen en agenda-overleggen.
De cliëntenraden; via het standaard agendapunt ‘nieuws vanuit 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 met managers over structureel terugkerende onderwerpen:
o De behandeling van begroting en jaarrekening vindt dit jaar voor de eerste maal plaats, zowel in de
cliëntenraden als in de Centrale Cliëntenraad, met het hoofd van de Economisch Administratieve
Dienst van CuraMare.
o De manager van de Facilitaire Dienst is 2 keer per jaar aanwezig in de CCR vergadering voor een
toelichting op onder andere het voedingsconcept.
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 2018
Monitoren van de kwaliteit van de zorg voor cliënten aan de hand van metingen via de verbetermeter en
andere kwaliteits- en klanttevredenheidsmetingen (o.a. optimaliseren van het zorgleefplan en de toegang
voor cliënten en familie/mantelzorgers via het cliëntportaal optimaliseren)
Monitoren van de veiligheid van de cliënten (o.a. medicatieveiligheid, personele bezetting tijdens de
spitsuren en nachtdiensten)
Voeding: inzicht krijgen over de inkoop maaltijden, hygiëne bij bereiden van de maaltijden,
voedingswaarden voor cliënten, budgetbewaking en beleid over uitbrengmaaltijden en restaurant
Monitoren van beleid met betrekking tot welzijnsactiviteiten en dagbesteding
Promoten van het aantrekken van deskundige medewerkers, zowel intramuraal als extramuraal
Domotica: het inzetten van technische hulpmiddelen als ondersteuning voor de medewerkers t.b.v.
cliënten

Aandachtspunten
−
−
−
−
−
−
−
−

Actieve inbreng bij de inkoop van de zorg bij de zorgverzekeraar
Informatie over de cliëntenraden dient gebruiksvriendelijk toegankelijk te zijn
Kritische beoordeling van de ontwikkelplannen en de daarbij in te zetten extra middelen
Inzet medewerkers met benodigde opleidingsniveaus afgezet tegen de verzorgingsniveaus van de
cliënten
Beleid dementie en onbegrepen gedrag
Evalueren en actualiseren beleid rampenbestrijdingsplan
Bevorderen van de deskundigheid van alle CR leden door scholing aan te bieden.
De gevolgen voor cliënten van organisatiewijzigingen en wijzigingen van de werkwijzen als gevolg van
nieuwbouwplannen/reorganisaties

Jaarverslag 2017, jaarplan 2018 centrale cliëntenraad ZVGO

10

