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Verslag over het jaar 2019 van de Cliëntenraad van De
Vliedberg en Het Spectrum.
Ouddorp, januari 2020.

In het jaarverslag leggen we verantwoording af en kijken we terug op hetgeen de Cliëntenraad van
De Vliedberg en Het Spectrum zoal heeft gedaan en wat er terecht is gekomen van de
aandachtspunten zoals weergegeven in het Jaarplan 2019.

Wijzigingen in het management van de zorgcentra
Het jaar 2019 is voor de Cliëntenraad een intensief jaar geweest, waarin vorm moest worden
gegeven aan de nieuwe wijze van management die CuraMare voor haar Zorgcentra heeft opgezet en
bij de opzet waarvan de Cliëntenraad in 2018 intensief betrokken is geweest. De belangrijkste
wijziging in het management is wel het opheffen van de functie van locatiemanager en het
integreren van de functietaken van de locatiemanager in die van de teammanagers en de nieuw
aangestelde divisiemanagers. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor alle vier vestigingen van
CuraMare, zijnde De Vliedberg inclusief Het Spectrum, Geldershof, Nieuw Rijsenburgh en Ebbe en
Vloed. Drie nieuwe teammanagers zijn benoemd voor De Vliedberg en wel Kees Oskam, Therese
Vlietland en Esther Gaanderse. Bij de benoeming van de nieuwe teamleiders is de Cliëntenraad
betrokken geweest.
De wijzigingen in het locatiemanagement zijn in het tweede kwartaal van 2019 ingezet en inmiddels
is er enige ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze. De Cliëntenraad heeft met de
teammanagers kennis gemaakt en er zijn afspraken gemaakt op welke wijze de contacten tussen
management en de Cliëntenraad plaatsvinden en op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan zaken
die aandacht nodig hebben. Door CuraMare wordt inmiddels onderzocht of de doorgevoerde
wijzigingen het gewenste resultaat opleveren of dat er wellicht nog moet worden bijgeschaafd. Hier
is ook de Cliëntenraad bij betrokken en dit heeft uiteraard onze aandacht in 2020.
Op verzoek van de Cliëntenraad is tevens een aparte teammanager benoemd voor Het Spectrum.
Het Spectrum is onderdeel van De Vliedberg en wordt ook aangestuurd door het management van
De Vliedberg, maar de afgelopen jaren werd duidelijk dat het nuttig en zinvol zou zijn om binnen het
management iemand te benoemen die speciaal voor Het Spectrum verantwoordelijk is. De
Cliëntenraad is blij dat aan haar verzoek gehoor is gegeven en in de praktijk blijkt inmiddels hoe
belangrijk deze functie is.
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Welzijn en Dagbesteding
Naast de aandacht voor de hiervoor genoemde wijzigingen in het management, had de Cliëntenraad
in 2019 speciale aandacht voor de afdeling Welzijn en Dagbesteding. Ook hier zijn de nodige
personele wijzigingen doorgevoerd en is er critisch gekeken naar het aanbod van Welzijn en
Dagbesteding. Er hard is gewerkt en er is veel verbeterd, maar wij zijn van mening dat het nog beter
kan. Voor 2020 blijft Welzijn en Dagbesteding op de lijst van onderwerpen staan die aandacht
verdienen. Temeer daar Welzijn en Dagbesteding een steeds belangrijker onderdeel wordt van de
dienstverlening, mede als gevolg van de thans al bestaande personeelskrapte en de verwachting dat
hierin niet op korte termijn verbetering komt.

Zorg voor de Woongroepen
Waarvoor door de Cliëntenraad al langer aandacht wordt gevraagd zijn extra medewerksters op de
groepen, het zogenaamde 4-ogenprincipe. De medewerksters aldaar zijn stevig belast, maar zeker op
piekuren, bij het opstaan, de maaltijdvoorziening en ’s avonds bij het naar bed gaan komt men vaak
handen en ogen tekort. Het management heeft onze zorg hieromtrent altijd onderkend en actie
ondernomen om meer vrijwilligers hiervoor te krijgen, maar de praktijk was erg weerbarstig. De
Vliedberg heeft al veel vrijwilligers en nog meer lukte niet erg. Tot bekend werd dat vanuit het
ministerie geld zou worden vrijgemaakt om betaalde krachten aan te trekken voor extra handen op
de groepen. Door het management van CuraMare is hierop actie ondernomen en het gevolg was dat
er vele nieuwe medewerksters konden worden aangetrokken die nu op de groepen actief zijn, de
zogenaamde Medewerksters Zorg en Welzijn. Zij mogen geen zorgtaken verrichten, maar kunnen de
zorgmedewerksters van de groepen wel ontlasten tijdens de spitsuren. De praktijk heeft inmiddels
uitgewezen hoe nuttig deze medewerksters zijn en wij zijn er dan ook erg blij mee.

Herdenkingsbijeenkomst
Op initiatief van de Cliëntenraad is gewerkt aan de opzet van een herdenkingsbijeenkomst voor
familieleden en mantelzorgers van bewoners die het afgelopen jaar zijn overleden. Samen met de
geestelijk verzorger van De Vliedberg en medewerksters van Welzijn en Dagbesteding is hiervoor een
opzet gemaakt en zijn er inmiddels enkele bijeenkomsten geweest. We zijn blij te vernemen dat deze
bijeenkomsten door de nabestaanden van de overleden bewoners worden gewaardeerd.
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Meedenken in de dagelijkse dienstverlening
Buitende reguliere vergaderingen om is de Cliëntenraad betrokken geweest bij zogenaamde
brainstormsessies over Eerste Lijns Verblijf, voorheen Zorghotel, en besteding van gelden voor
Waardigheid en Trots voor de bewoners. Tijdens die laatste bijeenkomst is tevens nagedacht over de
ontwikkeling van de zorgverlening in de toekomst, welke wensen bewoners nu hebben en straks
zouden kunnen hebben en hoe hierop in te spelen. Dus nadenken over invulling van de zorgverlening
in de toekomst en hoe hieraan invulling te geven, rekening houdend met de beperkte financiële
middelen (Zie Jaarplan 2019), de personeelskrapte en de mogelijke inzet van technologie in de zorg.
U begrijpt dat die discussie nog lang niet is afgelopen.

Menucommissie
Twee leden van de Cliëntenraad hebben zitting in de Menucommissie. Zij doen regelmatig onderzoek
naar de kwaliteit van de maaltijden die tussen de middag worden geserveerd in het restaurant ook
als uitbrengmaaltijden worden bezorgd bij ouderen thuis. Zij delen hun ervaringen met de andere
leden van de raad en op- en aanmerkingen met betrekking tot de kwaliteit van de voeding worden
besproken met de keuken van De Vliedberg en met de Teamleidster Hospitality, waaronder voeding
valt. Een deel van de maaltijd wordt geleverd door een cateringbedrijf en een deel wordt in de
keuken bereid. Afhankelijk van de opmerkingen worden deze besproken met de keuken en/of met
de leverancier van de voeding. Omdat het deel dat wordt geleverd door de cateraar meer aandacht
behoeft met betrekking tot de bereidingswijze, het her-bereiden van een hamlap vraagt een andere
techniek dan her-bereiding van een biefstuk, is met de leverancier afgesproken dat meer gebruik
gemaakt zal worden van hun kennis op dit gebied en zal keukenpersoneel door hun medewerkers
hiervoor van extra informatie worden voorzien.
Ook controleert de menucommissie regelmatig de maaltijdvoorziening op de woongroepen. De
intentie is dat de groepen zelf voor hun maaltijdvoorziening zorgen, zoveel mogelijk samen met de
bewoners. Niet iedereen is echter even goed voorbereid om voor groepen te koken. Met de leiding
van de Vliedberg en met CuraMare is daarom afgesproken dat, daar waar nodig, medewerksters
extra kooklessen krijgen en dat koken een onderdeel wordt van de opleiding van medewerksters op
de groepen.

Contactmomenten
Iedere zes weken geeft de Cliëntenraad gelegenheid voor een contactmoment in De Vliedberg en in
Het Spectrum. Bewoners en/of mantelzorgers kunnen dan aangeven dat men met iemand van de
Cliëntenraad wil spreken om aandacht voor een bepaald onderwerp te vragen. Deze contactmomenten worden in de weekbrief aangekondigd. De onderwerpen die worden besproken zijn zeer
divers: van zaken die men liever niet persoonlijk met de medewerkers of de leiding bespreekt tot
klachten over gebrek aan aandacht, zorg die sneller of beter zou kunnen of andere onderwerpen,
zoals wensen met betrekking tot dagbesteding of eens iemand kunnen bezoeken, Alles wat de
Cliëntenraad ter ore komt is vertrouwelijk en wordt zo nodig met de leiding besproken zonder
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namen te noemen en zonder dat herleidbaar is waar opmerkingen vandaan komen. Uiteraard
hebben de leden van de Cliëntenraad een zwijgplicht voor alles wat met deze functie te maken heeft.

Centrale Cliëntenraad (CCR)
CuraMare kent een Centrale Cliëntenraad waarin twee afgevaardigden zitting hebben uit de
Cliëntenraden van De Vliedberg, Geldershof, Nieuw Rijsenburgh en Ebbe en Vloed. Deze CCR
vergadert zes maal per jaar met CuraMare over beleidsaangelegenheden en financiële zaken en
onderwerpen die door de locale Cliëntenraden zijn overgedragen aan de CCR. Dat betreffen dan
onderwerpen die voor alle Cliëntenraden van belang zijn en waarvan het niet logisch is dat die door
alle Cliëntenraden apart worden behandeld. Een voorbeeld is het contact met de Raad van Toezicht
van CuraMare en het adviesrecht van Cliëntenraden bij de benoeming van leden voor de Raad van
Toezicht. Het zou onhandig zijn dat hiervoor vier Cliëntenraden zouden moeten worden
geraadpleegd. Hetzelfde geldt voor de jaarplanning en begroting van CuraMare, hoewel de delen die
betrekking hebben op de diverse locaties wel door de locale Cliëntenraden worden beoordeeld en
moeten worden goedgekeurd.
Naast het overleg met CuraMare vergadert de CCR ook zes maal per jaar over onderwerpen die alle
locale Cliëntenraden aangaan. Tijdens deze vergaderingen worden ook wederzijdse ervaringen
uitgewisseld om zodoende gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. Daarnaast
ontvangen de Cliëntenraden elkaars notulen van de vergaderingen, zodat we ook van elkaars reilen
en zeilen op de hoogte zijn.
Twee leden van onze Cliëntenraad zijn vaste afgevaardigden naar de vergaderingen van de CCR.
Soms wordt door de CCR een Klein Comité ingesteld voor een onderwerp dat aparte aandacht
behoeft. Een voorbeeld is de beoordeling van de jaarrekening van CuraMare. Hiervoor is financiële
kennis noodzakelijk die niet ieder lid bezit. De jaarrekening wordt daarom in Klein Comité bestudeerd
en deze commissie adviseert de CCR aan de hand van haar bevindingen, waarna besluitvorming
plaatsvindt.
Een ander voorbeeld is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet, die in
de loop van 2020 ingaat, regelt de rechten en verplichtingen van Cliëntenraden en de nieuwe wet
geeft aanzienlijk meer bevoegdheden dan de vorige. Dat vraagt een heroverweging en herverdeling
van taken tussen Cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad. In Klein Comité is deze wet onderwerp
van studie, worden er scholingen gevolgd en symposia bijgewoond en vervolgens worden, al dan niet
met behulp van standsorganisaties, nieuwe regelingen, zeg maar statuten, opgesteld voor zowel de
locale Cliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad. Een dergelijk onderwerp leent zich uitermate voor
overdragen aan de CCR, waarna vanuit de CCR de locale Cliëntenraden van hulp en advies worden
voorzien.
Daarnaast is door CuraMare de CCR geraadpleegd bij de opmaak van overeenkomsten die nodig zijn
bij de nieuwbouw van Geldershof in Dirksland. Ook hiervoor heeft de CCR een Klein Comité ingesteld.
Aan de hand van de bevindingen van het Klein Comité brengt de CCR vervolgens advies uit aan
CuraMare en/of stemt in met de voorgestelde overeenkomsten.
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Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)
In 2020 gaat de nieuwe Wet medezeggenschap in werking. De Cliëntenraad bereidt zich voor op de
gevolgen die dat met zich meebrengt. Hiervoor worden symposia en opleidingen gevolgd en wordt
deelgenomen in het Klein Comité van de CCR. De gevolgen die de nieuwe wet met zich meebrengt
worden in kaart gebracht en in een Plan van Aanpak samengevat, aan de hand waarvan de
Cliëntenraad haar taken en functie gaat herijken en de taken opnieuw onder de leden gaat verdelen.
Inmiddels is begonnen met het vergaren van de nodige kennis en zijn in de Cliëntenraad alvast
voorbereidende besprekingen geweest. In de loop van 2020 wordt een en ander verder uitgewerkt.
Een van de zaken die de Cliëntenraad wil regelen is een apart team binnen haar gelederen die
verantwoordelijk is voor Het Spectrum. Zie verder de volgende alinea.

Het Spectrum
Een afdeling van De Vliedberg is Het Spectrum in Stellendam. Als onderdeel van De Vliedberg is het
management in Ouddorp verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Het Spectrum. Omdat de
Cliëntenraad de indruk heeft dat Het Spectrum wel wat meer aandacht zou kunnen gebruiken, is er
sterk aangedrongen op het aanstellen van een speciaal verantwoordelijke voor Het Spectrum binnen
het management van De Vliedberg. Bij de in de eerste alinea van dit verslag vermeldde herziening
van het management is door CuraMare rekening gehouden met onze wens en is een van de
teamleidsters speciaal belast met Het Spectrum. Mede daarom is het de wens van de Cliëntenraad
om binnen haar gelederen drie personen te benoemen die speciaal belast zijn met Het Spectrum en
die regelmatig contact onderhouden met de bewoners en met de verantwoordelijk teamleidster.
Met het management was afgesproken dat in de loop van 2019 een buitenzitje gerealiseerd zou
worden voor de bewoners van Het Spectrum, zodat men bij mooi weer meer buiten kan zijn.
Bouwtekeningen en prijsbepaling zijn gerealiseerd en ook de vergunningaanvraag naar de Gemeente
is verzonden. Omdat voor dit zitje enkele parkeerplaatsen bij Het Spectrum moeten worden gebruikt,
is op grond van de Algemene Politie Verordening aparte goedkeuring nodig. Dit neemt al met al erg
veel tijd in beslag. Samen met de teammanager houden we dit traject nauwlettend in de gaten en we
gaan er vanuit dat e.e.a. in de loop van 2020 wordt gerealiseerd.
Ook andere zaken, zoals de bereikbaarheid van de medewerksters, de maaltijdvoorziening en
verwijdering van drempels hebben onze aandacht.

Vergaderingen in 2019
In 2019 is de Cliëntenraad 7 maal voor vergadering bijeen geweest. Vaste onderdelen tijdens de
vergaderingen zijn het verslag van de bevindingen van de menucommissie en het verslag van de
leden van de Centrale Cliëntenraad van de laatste vergadering. Ook wordt tijdens de vergaderingen
de inbreng van bewoners en/of mantelzorgers besproken die zich hebben aangemeld voor de
contactmomenten. Deze informatie wordt ook binnen de Cliëntenraad anoniem besproken.
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Daarnaast is een verslag van het management een vast onderdeel van de vergadering en wordt de
Cliëntenraad bijgepraat over actuele zaken, ziekteverzuim, eventueel incidenten indien die zich
hebben voorgedaan en verdere zaken die van belang zijn. Ook zijn de regels met betrekking tot
Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) voor zowel De Vliedberg als Het Spectrum met de Cliëntenraad
gedeeld. Door de Cliëntenraad is hierop inhoudelijk gereageerd.
Vaak zijn er tijdens de bijeenkomsten gasten op uitnodiging van de Cliëntenraad. Ook komt het
regelmatig voor dat door CuraMare wordt gevraagd om tijdens een bijeenkomst informatie met ons
te kunnen delen. Zo zijn er in 2019 van de volgende afdelingen gasten bij de vergaderingen geweest:







Welzijn en Dagbesteding
Nieuwe teammanagers voor kennismaking
Facilitaire dienst
Teammanager van Het Spectrum voor extra toelichting
Divisiemanager van CuraMare
Beleidsmedewerkster van CuraMare

Tenslotte is in de vergadering van 15 april afscheid genomen van de heer Piet Metske, tot dan
locatiemanager van De Vliedberg. Hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd met
pensioen te gaan.
Met betrekking tot de toekomst is besloten op zoek te gaan naar een tweetal nieuwe leden voor de
Cliëntenraad. Begin 2021 zijn meerdere leden aftredend en om een goede doorstroom van zowel
leden als van benodigde kennis te waarborgen is reeds nu voorzien in opvolging, zodat nieuwe
toetreders gemakkelijker in hun functie kunnen groeien. Tijdens de laatste twee vergaderingen
waren twee kandidaat-leden aanwezig. Na afloop van de laatste vergadering is een beroep op hen
gedaan en beiden hebben aangegeven zich beschikbaar te stellen voor de Cliëntenraad.
Met dit verslag hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent hetgeen het afgelopen jaar
de aandacht van de Cliëntenraad heeft gehad. Uiteraard zijn wij graag bereid om onderwerpen nader
toe te lichten. Voor de plannen voor het komende jaar verwijzen wij u naar het Jaarplan 2020.

Hans Hoekstra
Voorzitter Cliëntenraad De Vliedberg.

