Januari 2018.

Verslag over het jaar 2017 van de Cliëntenraad van
De Vliedberg en Het Spectrum
Geachte mevrouw/mijnheer,

Middels dit verslag wil de Cliëntenraad van De Vliedberg, waartoe ook Het Spectrum in Stellendam
behoort, u inzage geven in de werkzaamheden waarmee de Cliëntenraad zich in 2017 heeft
beziggehouden en op welke wijze zij deze werkzaamheden heeft verricht. Om haar werkzaamheden
zo gestructureerd mogelijk te verrichten, werkt de Cliëntenraad volgens een Jaarplan. In het tweede
gedeelte van dit boekwerkje treft u het Jaarplan 2018 aan. Aan de in 2017gedane werkzaamheden
lag het Jaarplan 2017 ten grondslag.
De Cliëntenraad bestaat uit zes personen en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaresse die
door De Vliedberg beschikbaar wordt gesteld. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan het management van De Vliedberg. De werkzaamheden van de Cliëntenraad staan beschreven in
het “Besluit tot instelling van de Cliëntenraad van locatie De Vliedberg”, welk besluit voldoet aan de
richtlijnen die hieromtrent zijn vastgelegd in de WMCZ, de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen. In deze wet is tevens vastgelegd dat de leden van een Cliëntenraad natuurlijke
personen zijn die onder verantwoordelijkheid van de zorginstelling vallen en als zodanig niet
(hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor hun handelen of nalaten.
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van de woongroepen, van de zorgappartementen
en van het Zorghotel. Alle bewoners van De Vliedberg kunnen een beroep doen op de Cliëntenraad.
Hiervoor zijn de contactmomenten ingesteld die twee weken voorafgaand aan iedere vergadering
worden aangeboden in zowel De Vliedberg als in Het Spectrum. Tijdens deze contactmomenten zijn
twee leden van de Cliëntenraad beschikbaar voor gesprekken en zo nodig is een vertrouwelijk
gesprek met de voorzitter mogelijk. Een gesprek met de Cliëntenraad kan via de balie van De
Vliedberg en Het Spectrum worden aangevraagd.
Regelmatig komt de Cliëntenraad voor vergadering bijeen. In 2017 is er 8 maal vergaderd en deze
vergaderingen zijn bijgewoond door de locatiebeheerder van De Vliedberg. Tussen de vergaderingen
door hebben de leden van de Cliëntenraad contact met elkaar via de mail of per telefoon. De
voorzitter en de locatiemanager spreken elkaar daarnaast regelmatig in de wandelgangen. Elke
vergadering werd vooraf gegaan door een cliëntencontact, waarvoor bewoners en/of hun
familieleden/ vertegenwoordigers zich kunnen aanmelden.

Tijdens het contactmoment wordt men dan bezocht op de kamer of vindt een gesprek plaats in een
van de daarvoor bestemde ruimtes. Hetgeen tijdens de contactmomenten wordt besproken, wordt
in de daarop volgende vergadering besproken met de locatiemanager en de Cliëntenraad houdt
daarna in de gaten wat er met de opmerkingen wordt gedaan. De informatie die de Cliëntenraad in
sommige gevallen vertrouwelijk ontvangt, wordt uiteraard ook vertrouwelijk en soms anoniem met
de locatiemanager gedeeld. Wij danken het management van De Vliedberg voor de prettige
samenwerking, de gesprekken van het afgelopen jaar en de open en vertrouwelijke houding die
daaraan steeds ten grondslag lag.

Bijeenkomsten van de Cliëntenraad:
Zonder volledig te zijn, treft u hieronder een opsomming aan van onderwerpen die in 2017 zoal aan
de orde zijn geweest zijn:














Het project Waardigheid en Trots (Waardigheid van de bewoner en trots van de
medewerk(st)er)
Zorg zonder dwang, onderdeel van Waardigheid en Trots
Het monitoren van de kwaliteit van de te leveren en de geleverde zorg
Controle van en inspraak in de geleverde voeding middels de menucommissie
Welzijnscoaches en de invulling van hun werkzaamheden
Het Zorgleefplan van de bewoners van De Vliedberg en Het Spectrum
Personeelsmutaties
Financiële begroting 2018
Het elektronisch cliëntendossier
Activiteiten van de Technische Dienst
Hoe vrijwilligers te betrekken bij de activiteiten van De Vliedberg en Het Spectrum
Onderwerpen die via de contactmomenten binnen kwamen
Betrokkenheid bij de sollicitatieprocedures voor nieuwe teamleiders en interim teamleider

Daarnaast zijn regelmatig medewerksters uitgenodigd van CuraMare, die ons o.a. informeerden over
de zogenaamde “verbetermeter”, waarmee onderwerpen die verbetering behoeven worden
bijgehouden en gevolgd, en middels de “voortgangsrapportage extra middelen” uit Waardigheid en
Trots over de inzet van extra middelen ten behoeve van het welzijn van de bewoners. Een voorbeeld
van dat laatste is o.a. het openen van de deuren tussen de diverse woongroepen en het bereikbaar
maken van de tuin van De Vliedberg middels het plaatsen van bloembakken en een hek. De hiervoor
benodigde gelden kwamen uit hiervoor beschikbaar gestelde extra middelen.
Op een enkel onderwerp wil ik iets nader ingaan. Vooral het project Waardigheid en Trots, dat de
afgelopen jaren leidraad is geweest voor de zorgverlening aan de bewoners en ook veel aandacht
heeft gehad in de vergaderingen van de Cliëntenraad, verdient wat meer aandacht. Met name de
zorg voor de bewoners is veel meer persoonsgericht geworden en ook is het medicijngebruik tot een
minimum beperkt.

Werden vroeger de ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners veelal middels
groepsactiviteiten aangeboden, tegenwoordig wordt geprobeerd deze activiteiten zo
persoonsgericht mogelijk aan te bieden, bij voorkeur in kleine groepjes en door zogenaamde
verenigingen waarvoor bewoners zich kunnen inschrijven. Bij de invulling van dit project is de
Cliëntenraad nauw betrokken geweest.
Zorg zonder Dwang, onderdeel van Waardigheid en Trots, beoogt bewoners zoveel mogelijk zelf te
laten bepalen hoe ze hun dag willen indelen, aan welke activiteiten ze wel of niet willen deelnemen
en hoe laat men naar bed wil en graag weer wil opstaan. EVV-ers, Eerst Verantwoordelijke
Verzorgende (groepsleidsters) overleggen met familieleden en/of contactpersonen van de bewoners
in hoeverre het meedoen aan activiteiten al dan niet moet worden gestimuleerd. Ook bij de invulling
hiervan is de Cliëntenraad betrokken geweest.
Ook is regelmatig de invulling van de activiteiten die worden georganiseerd ten behoeve van de
bewoners onderwerp van gesprek geweest. De Cliëntenraad constateerde te weinig samenhang in
het aanbod en te vaak een wisseling van activiteitenbegeleidsters en van wisseling van opzet van de
activiteiten. Inmiddels is besloten hier meer lijn in te brengen, mede door het in 2018 aantrekken van
een nieuwe activiteitenbegeleidster. (Zie Jaarplan 2018).
De overige onderwerpen spreken voor zich en zijn regelmatig besproken tijdens de vergaderingen
van de Cliëntenraad en in gesprekken met het management van De Vliedberg. In totaal is de
Cliëntenraad acht maal in vergadering bijeen geweest en zijn er hieraan voorafgaande even zovele
contactmomenten geweest binnen De Vliedberg en Het Spectrum.

Wisseling van personen binnen de cliëntenraad:
Helaas was begin 2017 de Cliëntenraad niet voltallig en heeft ook de vorige voorzitter van de
Cliëntenraad, mevr. Addy Reijerkerk, aan het begin van 2017 aangegeven in de loop van het jaar haar
werkzaamheden te willen beëindigen. Middels het Weekbericht en op de televisieschermen van De
Vliedberg en Het Spectrum is daarom een oproep gedaan aan familieleden van bewoners om zich
beschikbaar te stellen voor de Cliëntenraad. Enkele personen hebben zich daarop aangemeld en
twee zijn daaruit gekozen: de heren Cor Noorthoek en Hans Hoekstra. Beide zijn in de Cliëntenraad
gekozen en de vergadering daarop volgend is de heer Hoekstra door de leden van de Cliëntenraad
gekozen als opvolger van Mevrouw Reijerkerk in de functie van voorzitter. De Cliëntenraad is Addy
zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet en de door haar verrichte werkzaamheden . Op 19 Mei
hebben wij in De Vliedberg afscheid van haar genomen.
Naast het lidmaatschap van de Cliëntenraad van De Vliedberg maken twee leden van de Cliëntenraad
deel uit van de Centrale Cliëntenraad van CuraMare, een overkoepelende Cliëntenraad van alle
locale Cliëntenraden van de Zorgcentra die behoren bij CuraMare ZVGO en waar onderwerpen ter
tafel komen die de organisatie CuraMare betreffen of die voor alle locaties van belang kunnen zijn.

Dit betreft de locaties De Vliedberg in Ouddorp, Geldershof in Dirksland, Nieuw Rijsenburgh in
Middelharnis en Ebbe en Vloed en Oude Tonge. De vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad
worden bezocht door twee leden van de Cliëntenraad, te weten de penningmeester/secretaris en de
voorzitter. De vergaderingen vinden plaats op de diverse locaties. De Centrale Cliëntenraad is in 2017
15 maal bij elkaar geweest. Ook aan de werkzaamheden van de Centrale Cliëntenraad ligt een
instellingsbesluit conform de WMCZ ten grondslag.
Helaas hebben nog 2 leden van de Cliëntenraad aangegeven aan het einde van 2017 hun functie neer
te leggen. Zowel Greet Both als Jan Sperling, beide ruim 3 jaar lid van de raad, hebben geen familie
meer wonen in De Vliedberg en merken dat zij als gevolg hiervan contacten en informatie missen die
nodig zijn voor een optimaal functioneren binnen de Cliëntenraad. Wij betreuren hun vertrek zeer,
maar respecteren hun besluit en zijn dankbaar voor het vele werk dat zij via de Cliëntenraad voor de
bewoners van De Vliedberg en Het Spectrum hebben gedaan. In de loop van 2018 zullen wij op
gepaste wijze afscheid van hen nemen.
De Cliëntenraad beraadt zich op de invulling van de vrijgekomen functies. Alvorens actief op zoek te
gaan naar opvolgers, zal eerst moeten worden bepaald op welke wijze de Cliëntenraad de komende
tijd haar werkzaamheden wil gaan invullen en welke personen en kennis daarbij horen. In het
Jaarplan 2018 komen we hierop terug.

Wijze van vergaderen:
Het afgelopen jaar vergaderde de Cliëntenraad aan de hand van de het Jaarplan 2017 en de daarbij,
grotendeels vaststaande, agenda. Daar de werkzaamheden van Cliëntenraden steeds verder
uitbreiden en Cliëntenraden steeds meer verplichtingen en adviesfuncties krijgen, is het zaak na te
denken over de inrichting van de Cliëntenraad en de kennis die daarbij nodig is. Het verdelen van
taken en het aanstellen van leden voor bepaalde functies kan hiervan onderdeel uitmaken. Zijn
bijvoorbeeld op dit moment de secretaris/penningmeester en de voorzitter namens de Cliëntenraad
van De Vliedberg lid van de Centrale Cliëntenraad, in de toekomst zou hierin verandering kunnen
komen door bijvoorbeeld de voorzitter alleen voor De Vliedberg beschikbaar te houden en een ander
lid van de Raad in zijn plaats als afgevaardigde naar de Centrale Cliëntenraad te sturen.
Een enkele, eenvoudige, wijziging is al doorgevoerd. Was tot op heden de locatiemanager bij iedere
vergadering aanwezig, inmiddels is besloten dat de locatiemanager in principe voor iedere
vergadering beschikbaar is, maar dat per vergadering wordt bekeken of zijn aanwezigheid
noodzakelijk is. Daarnaast heeft de locatiemanager de mogelijkheid gekregen om zich te laten
vervangen door een teamleider als het onderwerp zich daarvoor leent.
Ook het standaard gesprek tussen de voorzitter en de locatiemanager, enkele weken voorafgaand
aan de vergadering, is vervallen omdat in de praktijk bleek dat dit gesprek weinig toevoegde. Als er
aanleiding toe is spreken locatiemanager en voorzitter elkaar tussen de vergaderingen door en zo
nodig kan dit voorgesprek weer in ere worden hersteld.

Locaties:
Zoals bekend mag worden verondersteld, bestaat Zorgcentrum De Vliedberg uit twee locaties: De
Vliedberg in Ouddorp en Het Spectrum in Stellendam. Beide locaties vallen onder het werkterrein
van de Cliëntenraad.
Het afgelopen jaar is er sprake geweest van enige onrust in Het Spectrum, omdat een aantal
bewoners zich zorgen maakte over de werkdruk van de medewerksters aldaar en omdat soms de
zorgverlening niet helemaal werd ingevuld zoals men dat graag zou zien. De signalen die hieromtrent
bij de Cliëntenraad binnen kwamen zijn met het management van De Vliedberg gedeeld en er is
aangedrongen op het inventariseren en oplossen van de zorg van de bewoners. Tijdens dat gesprek
bleek dat het management hiervan al op de hoogte was en al bezig was in kaart te brengen waar de
onvrede vandaan kwam en hoe die het beste kon worden aangepakt en opgelost. Om de werkdruk
van de medewerksters aldaar te verlichten, is ervoor gekozen direct enkele uren extra inzet van
personeel in te realiseren, zowel ’s ochtends bij het opstaan als ’s avonds bij het naar bed gaan.
Een van de oorzaken van de oplopende werkdruk is het feit dat Het Spectrum niet is gebouwd als
zorglocatie, maar als appartementencomplex. Dat betekent dat ook de zorg die wordt verleend is
afgestemd op bewoners van appartementen en niet op bewoners van een zorglocatie. En ook de
andere faciliteiten, denk aan het interne belsysteem, ruimte voor tilliften, het bezoeken van de
recreatiezaal e.d., zijn afgestemd op appartementen, dus op bewoners die voor een groot deel in
staat zijn zichzelf te redden. Echter, met het klimmen der jaren en het toenemen van de
zorgbehoefte zou er daarom een moment kunnen aanbreken dat het bewonen van een appartement
niet meer de juiste oplossing is en dat moet worden gekozen voor verhuizing naar een van de
zorglocaties van CuraMare. Dat dit geen eenvoudige keuze is realiseren we ons, maar het zo optimaal
mogelijk verlenen van de benodigde zorg staat voorop.
Nader onderzoek wees uit dat er ruimte was voor blijvende inzet van extra personeel, reden waarom
is besloten tot het aantrekken van nieuwe medewerksters. Daarnaast is een plan gemaakt voor het
aanbrengen van meer structuur in de dienstverlening. Inmiddels heerst de indruk dat het
management grip heeft op de zaak en dat de dienstverlening weer op het gewenste niveau komt. De
doorgevoerde veranderingen worden iedere 14 dagen gemeten en gedeeld met De Cliëntenraad. Wij
blijven dit onderwerp met aandacht volgen.
Met betrekking tot De Vliedberg zijn er geen onderwerpen vanuit de bewoners en/of hun
vertegenwoordigers aangedragen die om speciale aandacht vroegen. Wel zijn enkele gesprekken
gevoerd met familie van bewoners die zich afvroegen of de geleverde zorg wel goed was afgestemd
op de situatie van hun familielid. Deze zorgen zijn door de Cliëntenraad gedeeld met het
management van De Vliedberg , die daarop een gesprek heeft gehad met de familie en heeft
uitgelegd op welke wijze invulling aan de zorg wordt gegeven.

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 en u enigszins bekend te maken met de
werkzaamheden van een Cliëntenraad.

Hans Hoekstra
Voorzitter Cliëntenraad De Vliedberg.

