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Jaarplan 2020 van de Cliëntenraad van De Vliedberg
en Het Spectrum
Ouddorp, januari 2020.

Voor u ligt het Jaarplan voor het 2020, opgesteld door de Cliëntenraad van De Vliedberg, waartoe
ook Het Spectrum behoort. In dit Jaarplan geeft de Cliëntenraad aan welke onderwerpen zij in ieder
geval in dit jaar wil behandelen. Daarnaast dienen zich in de loop van het jaar veelal onderwerpen
aan die ook aandacht behoeven.

Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (ingaande 1 juli 2020)
Een voor 2020 zeer belangrijk onderwerp is de invoering van de nieuwe Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen, de Wmcz. De vorige Wmcz was van 1996 en was aan herziening toe. Voor
cliëntenraden betekent de nieuwe wet dat er nogal het e.e.a. verandert. De medezeggenschap en de
bevoegdheden van cliëntenraden worden uitgebreid, hetgeen o.a. als gevolg heeft dat in
voorkomende gevallen een zorgorganisatie, in ons geval CuraMare, geen voorgestelde wijzigingen
mag doorvoeren zonder overeenstemming hieromtrent van de Cliëntenraad. En dat heeft weer als
gevolg dat cliëntenraden zich van de benodigde kennis en deskundigheid moeten voorzien om zo
nodig met kennis van zaken te kunnen adviseren. Uiteraard mag een Cliëntenraad kennis inhuren als
zijzelf de benodigde kennis ontbeert.
Een ander gevolg van de nieuwe wetgeving is de belasting van de leden van de Raad, dus het aantal
uren dat van de leden voor het werk van de Cliëntenraad gevraagd wordt. De medezeggenschap en
bevoegdheden van de Raad worden uitgebreid, hetgeen betekent dat er meer tijd in het werk
geïnvesteerd moet worden. Dat is niet erg, maar het blijft wel vrijwilligerswerk en het moet wel
binnen de perken blijven. Voor de Cliëntenraad van De Vliedberg was dit onder anderen een reden
om voor 2020 de Cliëntenraad met twee personen uit te breiden. Met meer leden kunnen de
werkzaamheden over meer personen worden gespreid en blijft de tijdsinvestering acceptabel.
Daarnaast kan met de uitbreiding de benodigde kennis worden binnengehaald en, minstens zo
belangrijk, kunnen de basale taken van de Cliëntenraad, het aanwezig zijn op de werkvloer, het
onderhouden van contacten met bewoners en toezien op de kwaliteit van voeding en dagbesteding,
blijven doorgaan.

Gevolgen van de nieuwe Wmcz
De implementatie van de nieuwe wetgeving gaat veel aandacht en tijd vragen. De Cliëntenraad heeft
er daarom voor gekozen de taken van de Raad over de diverse leden te spreiden en een van de
leden, in dit geval de voorzitter, de taak te geven de implementatie van de nieuwe wetgeving voor te
bereiden, nieuwe medezeggenschapsregels, zeg Statuten, op te stellen en dit alles in een plan samen
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te vatten waarmee de leden van de Cliëntenraad kunnen instemmen. Het jaar 2020 wordt daarom
gezien als een overgangsjaar. De taakverdeling voor 2020 die u verderop aantreft is dan ook een
voorlopige. Als het plan klaar is volgt een definitieve taakverdeling, waarbij tevens rekening
gehouden kan worden met het schema van aftreden dat voor 2021 geldt en waarvoor dus nu al twee
nieuwe leden aan de Raad zijn toegevoegd. Mochten er meer nieuwe leden nodig zijn, dan kan daar
in de loop van 2020 in worden voorzien.

Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Naast de Wmcz is nog een nieuwe wet ingevoerd, de Wet Zorg en Dwang. Deze wet is de opvolger
van de Wet Bopz, de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Ook met deze wet
hebben we, zij het summier, te maken. De naam Wet Zorg en Dwang zegt het al: De wet regelt dat
aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg
verleend kan worden als dat nodig is, om te voorkomen dat diegene zichzelf of iemand anders ernstig
benadeelt. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd. Beide wetten zijn voor een Cliëntenraad
van essentiële betekenis. Naast beide nieuwe wetten speelt ook de bevolkingsopbouw van
Nederland een belangrijke rol. In het Jaarplan voor 2019 zijn we daar in het hoofdstuk Basis voor het
Jaarplan 2019, met name de laatste alinea van pagina 3 die u hieronder vindt weergegeven, al op
ingegaan.
Zoals hiervoor aangegeven wordt de toekomstige zorgverlening anders ingevuld; meer thuis en/of
tijdens Kort Durend Verblijf, 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 zorgvraag tot 2040, dan zal duidelijk zijn dat er ingrijpende
maatregelen nodig zijn, willen we de zorg in de toekomst betaalbaar houden.
De wetgeving en de bevolkingsopbouw van Nederland geven een indicatie van de (verwachte
toekomstige) ontwikkelingen in en van de zorg. Wij dienen daar op in te spelen en met onze
taakverdeling rekening te houden met de te verwachten ontwikkeling van de zorgvraag. Het zal
duidelijk zijn dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn, willen we de zorg in de toekomst betaalbaar
houden.

3

Taakverdeling binnen de Cliëntenraad
De taakverdeling voor 2020 ziet er daarom als volgt uit:


Voorzitter: plan maken voor implementatie Wmcz, identiteit van De Vliedberg, voorbereiden
+ voorzitten van de vergaderingen, beleid en contacten met het management, beschikbaar
voor ad hoc commissies, lid Klein Comité van de Centrale Cliëntenraad Wmcz, invallen waar
nodig



1e Secretaris: Afstemmen notulen met de voorzitter en de ambtelijk secretaresse,
vrijwilligster op een groep, lid van de Centrale Cliëntenraad, aanwezig bij besprekingen
Zorgkantoor, contacten met bewoners, enige medische kennis



2e Secretaris: eventueel vervangen 1e secretaris, ook lid van de Centrale Cliëntenraad,
contactpersoon voor de afdeling Welzijn en Dagbesteding, contacten met bewoners, enige
medische kennis



Leden van de menucommissie: contact met de keuken m.b.t. de kwaliteit van de
maaltijdvoorziening en de uitbrengmaaltijden, contact met Facilitaire Dienst, vrijwilligster bij
de maaltijdvoorziening, vrijwilliger bij andere activiteiten, contacten met bewoners



3 leden, 2 “oud” leden en 1 nieuw lid, verantwoordelijk voor Het Spectrum. Verdelen
onderling de taken m.b.t. contacten met de bewoners en contact met de verantwoordelijk
teammanager. Houden daarnaast contact met medeleden Cliëntenraad voor Welzijn en
Dagbesteding, het beleid en de menucommissie



1 nieuw lid: verantwoordelijk voor contacten met de groepen en met de appartementen,
zowel met bewoners als medewerksters, toezien op de begroting van De Vliedberg en Het
Spectrum en de invulling hiervan alsmede toezien op het beleid van CuraMare, De Vliedberg
en Het Spectrum

Voor de werkzaamheden van het secretariaat is een ambtelijk secretaresse beschikbaar die door
CuraMare beschikbaar wordt gesteld. Zij is aanwezig bij alle vergaderingen, notuleert en assisteert de
voorzitter bij de voorbereiding van vergaderingen. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de leden tijdig in
het bezit zijn van de vergaderstukken.
Zoals al eerder opgemerkt zien we 2020 als een overgangsjaar. In de loop van 2020 bekijken we aan
de hand van de inmiddels opgedane ervaringen of bovengenoemde taakverdeling een juiste is, in de
praktijk goed werkt en of er wellicht aanpassingen gedaan moeten worden. Voor 2021 en daarna
volgt dan de definitieve taakverdeling.
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Verdere plannen voor 2020
Hieronder gaan we in op reeds bestaande onderwerpen binnen de Cliëntenraad die de aandacht
hebben in 2020.
Wat in het bijzonder de aandacht van de Cliëntenraad heeft is haar afvaardiging naar de Centrale
Cliëntenraad, de CCR. Tot op heden is het de gewoonte dat twee leden de vaste afgevaardigden naar
de CCR zijn en dat zij bij de vergaderingen van de Cliëntenraad verslag doen van hetgeen in de CCR is
besproken. Omdat de nieuwe Wmcz nogal wat extra bevoegdheden en verplichtingen toevoegt aan
cliëntenraden, en dus ook aan de CCR, is een herijking gewenst van taken die door de locale
Cliëntenraad worden behandeld en welke worden overgedragen aan de Centrale Cliëntenraad. Een
van de gevolgen daarvan zou kunnen zijn dat er opnieuw wordt bekeken of er twee vaste
afgevaardigden deelnemen aan de CCR of dat dit misschien één de vaste afgevaardigde moet
worden, aangevuld met een tweede die, afhankelijk van de onderwerpen die op de agenda staan,
voor die vergadering wordt toegevoegd. Ook zou per CCR vergadering, afhankelijk van de
onderwerpen op de agenda, kunnen worden bekeken wie worden afgevaardigd, maar voor de
continuïteit lijkt het vooralsnog beter in ieder geval één vaste afgevaardigde te hebben. In de loop
van 2020 hopen we hierover in samenspraak met de CCR een besluit te kunnen nemen.
De Vliedberg heeft de Christelijke identiteit, waar de Cliëntenraad van harte mee instemt.
Maatschappelijke ontwikkelingen laten echter ontkerkelijking zien en ook bij de bewoners en de
medewerkers van De Vliedberg en Het Spectrum zien we dat terug. Ook de verschillende kerkelijke
gezindten of het niet kerkelijk zijn komen we tegen bij de bewoners en de medewerkers. De
Cliëntenraad is daarom van mening dat het in het belang is van de bewoners, waarvan zij de
vertegenwoordiger is, dat door De Vliedberg en Zorgorganisatie CuraMare middels regelgeving
duidelijk wordt aangegeven op welke wijze in de praktijk aan de Christelijke identiteit vorm wordt
gegeven. Voor zowel bewoners, het management en medewerkers is dat van wezenlijk belang. De
Cliëntenraad heeft daarom, via het management van De Vliedberg, aan CuraMare gevraagd voor de
benodigde regelgeving te zorgen. In de Statuten van CuraMare wordt aangegeven dat de Christelijke
identiteit van de zorglocaties wordt gerespecteerd, zie Art. 2.1. lid 3, 4 en 5 en Art. 16 lid 1. De wijze
waarop hieraan invulling wordt gegeven staat niet vermeld en ook het Meerjarenbeleid 2018-2020
geeft niet aan op welke wijze invulling wordt gegeven aan de Christelijke identiteit. Bij gebrek aan
regelgeving geldt de vigerende wetgeving en in de wetgeving wordt niet gesproken over (Christelijke)
identiteit van een zorginstelling. Dat zou in de praktijk tot conflicten kunnen leiden. Reden temeer
om voor een dermate gevoelig onderwerp voor goede richtlijnen te zorgen om te voorkomen dat
alleen de wetgeving bepalend is.
Een al langer bestaande wens van de Cliëntenraad is aandacht voor de maaltijdvoorziening op de
groepen. Die maaltijdvoorziening is onderdeel van de werkzaamheden van de medewerksters en in
sommige gevallen zijn er vrijwilligsters beschikbaar die voor de groepen koken. Hier is verbetering
mogelijk en met CuraMare is afgesproken dat de huidige medewerksters kooklessen krijgen
aangeboden en dat voor nieuwe medewerk(st)ers koken een onderdeel van de opleiding wordt. Met
de Facilitaire Dienst is afgesproken dat voor her-bereiding van maaltijden, die (deels) door een
cateraar worden aangeleverd en die in het hotel worden geserveerd en thuis worden bezorgd, de
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keukenmedewerkers door de leverancier van die maaltijden worden bijgeschoold. De bereiding van
de ene soort groente vraagt nu eenmaal een andere her-bereiding dan de andere soort en dat geldt
ook voor de diverse vleessoorten. De leden van de menucommissie houden hierover contact met de
Facilitaire Dienst en de keukenmedewerkers.
Begin 2020 wordt met het hoofd financiën van CuraMare de begroting voor 2020 doorgenomen en
hetgeen betrekking heeft op De Vliedberg en het Spectrum in het bijzonder. Gewoonlijk wordt dit
cijfermateriaal al in de loop van December besproken, maar dat is ditmaal niet gelukt. Na
bestudering en bespreking van de begroting reageert de Cliëntenraad hierop met hopelijk een
instemmende reactie.
Waar we verder aandacht aan willen besteden is nagaan wat in 2019 allemaal is besproken, welke
opmerkingen door de Cliëntenraad zijn gemaakt, welke afspraken zijn gemaakt en wat hiervan
terecht is gekomen.
Als gevolg van de nieuwe opzet van het management voor De Vliedberg, zijn er voor 2019 voorlopige
afspraken gemaakt voor de wijze waarop contact wordt onderhouden, wie van de Teammanagers de
afgevaardigde is om de vergaderingen van de Cliëntenraad bij te wonen en die vervolgens ook
aanspreekbaar is om de vragen van de Cliëntenraad te beantwoorden en opmerkingen en/of
adviezen in de praktijk gestalte te geven of op de juiste plaats binnen de organisatie neer te leggen.
Begin 2020 zal de voorzitter met de Teammanagers werkafspraken voor 2020 maken.
In het Jaaroverzicht 2019 hebben we uitgebreid melding gemaakt van de wijziging van het
management van de zorglocaties van CuraMare, dus ook van De Vliedberg en Het Spectrum. Bij deze
wijzigingen is de Cliëntenraad nauw betrokken geweest. CuraMare heeft aangegeven eind 2019 te
willen onderzoeken hoe de nieuwe managementstijl in de praktijk heeft uitgewerkt en wat de
eventuele gevolgen zijn en de resultaten hiervan met de diverse cliëntenraden te delen. Uiteraard
komt dan de vraag naar voren of er aanpassingen gewenst zijn en op welke wijze daar dan invulling
aan moet worden gegeven. In het belang van de bewoners is de Cliëntenraad nauw betrokken bij dit
onderzoek en bij eventuele wijzigingen en/of aanvullingen binnen het management.
Middels dit Jaarplan 2020 wil de Cliëntenraad duidelijk maken waarmee ze bezig is, welke
onderwerpen in 2020 in ieder geval de aandacht hebben en dat ze wil inspelen op te verwachten
toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard zijn we graag bereid dit Jaarplan nader toe te lichten.
Hans Hoekstra
Voorzitter Cliëntenraad De Vliedberg.

