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Jaarplan voor het jaar 2018 van de Cliëntenraad
van De Vliedberg en Het Spectrum
In het Jaarplan 2018 zullen wij trachten aan te geven op welke wijze de Cliëntenraad van De
Vliedberg haar werkzaamheden dit jaar wil gaan invullen. Conform haar taakomschrijving in het
Besluit tot instelling van een Cliëntenraad, zeg de Statuten van de Raad, heeft de Cliëntenraad de
taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, in het bijzonder de
gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit is de basis van onze werkzaamheden, al
komen uiteraard ook individuele zaken ter sprake in de vergaderingen en in het overleg met het
management van De Vliedberg.
Zorgcriteria en toekomstplannen
Het Zorginstituut Nederland , een advies- en uitvoeringsorgaan op het gebied van gezondheidszorg,
heeft in haar nota Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aangegeven aan welke criteria de zorgverlening
in Nederland moet voldoen en dat per zorglocatie voor 2018 en de daarop volgende jaren een Plan
van Aanpak dient te worden gemaakt waarin wordt aangegeven op welke wijze de zorginstelling aan
de vereiste criteria gaat voldoen. Dat Plan van Aanpak dient aan het Zorginstituut Nederland ter
beoordeling te worden aangeboden en te worden goedgekeurd. Het Zorginstituut heeft 4 taken:





Adviseren over en verduidelijken van het basispakket aan zorg
Bevorderen kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg
Systematisch doorlichten van het basispakket Zinnige Zorg
Uitvoering van de financiering van Zvw en Wlz (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg)

Cliëntenraden hebben een duidelijke stem in het maken van dit Plan van Aanpak en via de Centrale
Cliëntenraad van CuraMare ZVGO heeft dus ook de Cliëntenraad van De Vliedberg invloed op de
wijze waarop dit plan wordt vorm gegeven en op de inhoud daarvan. In de tweede helft van 2017
hebben wij reeds de beschikking gekregen over de nota Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het
Zorginstituut Nederland en hebben we ons hierover nader laten informeren en ons een mening
gevormd. In de loop van 2017 is ook CuraMare alvast begonnen aan de opzet van haar plan voor de
toekomst en heeft zij deze opzet in de Centrale Cliëntenraad besproken en vervolgens verzocht dit te
bespreken in de locale Cliëntenraden, waarna deze locale raden via de Centrale Cliëntenraad konden
aangeven of men kon instemmen met de wijze waarop CuraMare het plan denkt te gaan realiseren.
Ook konden onderwerpen en prioriteiten worden aangedragen.

De Cliëntenraad van De Vliedberg heeft ingestemd met de wijze waarop CuraMare haar plan wil
opzetten en bij de daadwerkelijke invulling en opzet wordt de Cliëntenraad via de Centrale
Cliëntenraad nauw betrokken. Het definitieve plan zal, na goedkeuring door de Cliëntenraden en
vervolgens door het Zorginstituut Nederland, gaan gelden voor alle zorglocaties van CuraMare, zijnde
De Vliedberg in Ouddorp, Geldershof in Dirksland, Nieuw Rijsenburgh in Middelharnis en Ebbe en
Vloed in Oude Tonge. Gezien het belang van het maken van een nieuw plan voor de zorgverlening in
de komende jaren, is dit onderdeel hét speerpunt in het plan dat de Cliëntenraad maakt voor de
invulling van haar taken in 2018.
Dagbesteding
Het volgende onderwerp dat in 2018 aandacht krijgt van de Cliëntenraad is de invulling van de
dagbesteding van bewoners. In 2017 is op verschillende wijzen getracht hieraan invulling te geven en
is men ook begonnen met het opzetten van zogenaamde verenigingen. Voor deze verenigingen
kunnen bewoners zich als lid aanmelden. Daarnaast wordt een nieuwe activiteitenbegeleidster
aangetrokken met ingang van 2018 om wat meer lijn en structuur te brengen in het aanbod van
activiteiten. Zeker omdat het steeds meer beleid is om activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op
de persoonlijke wensen van de bewoners, is het aanbrengen van structuur in het aanbod van die
activiteiten wenselijk. Het aanbod van activiteiten dient te zijn afgestemd op alle bewoners van De
Vliedberg, dus zowel de bewoners van de woongroepen als die van de appartementen en van het
Zorghotel.
Toezicht op de bewoners van de woongroepen
Het afgelopen jaar hebt u een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst voor familieleden/
vertegenwoordigers van de bewoners van de woongroepen, om met u van gedachten te wisselen
over de wijze waarop het toezicht op de bewoners dient te worden ingevuld, het zogenaamde Vier
Ogen Principe. Tijdens deze bijeenkomsten zijn ideeën uitgewisseld over hoe het toezicht vorm kan
worden gegeven, vooral in de avonduren als de medewerksters vaak druk zijn met het naar bed
brengen van bewoners. Het gevolg daarvan kan zijn dat de andere bewoners even zonder toezicht in
de woonkamer aanwezig zijn. Soms is daar een familielid van een van de bewoners aanwezig, maar
het komt ook voor dat er even geen toezicht is. Daarvoor wordt een oplossing gezocht en daarvoor is
het plan Vier Ogen Principe gelanceerd. Voor extra toezicht zouden vrijwilligers kunnen worden
ingezet, bij voorkeur familieleden van bewoners die toch al aanwezig zijn of die voor enkele
avonduren in de week beschikbaar zijn. Ook zou eventueel cameratoezicht kunnen worden ingesteld.
Op welke wijze uiteindelijk vorm wordt gegeven aan dit extra toezicht is nog niet duidelijk. Daarvoor
dienen alle bijeenkomsten in alle zorgcentra van CuraMare te worden geëvalueerd. De Cliëntenraad
houdt de invulling van het toezicht het komende jaar op haar agenda.

Samenstelling Cliëntenraad
Wat uiteraard ook de aandacht van de Cliëntenraad vraagt is de invulling van de vacatures. Echter,
de taken van een Cliëntenraad worden steeds verder uitgebreid, denk o.a. aan het beoordelen van
de begroting en het meedenken in de opzet van beleidsplannen. Steeds meer verantwoordelijkheden komen terecht bij een Cliëntenraad, die echter wel uit vrijwilligers bestaat die hun vrije tijd
beschikbaar stellen voor deze werkzaamheden. Het is daarom zaak niet meer tijd voor deze
werkzaamheden te vragen dan noodzakelijk en daarom eerst goed in kaart te brengen wat in de
komende jaren van een Cliëntenraad wordt verwacht.
Als we dat helder hebben kan binnen de Raad een duidelijke taakverdeling worden gemaakt, waarna
gericht kan worden gezocht naar enkele personen die de vacatures kunnen opvullen. Er kan dan
worden gekeken naar personen die bekend zijn met de taken die bij de betreffende functie behoren.
Op dit moment zijn er twee vacatures, maar het is niet ondenkbaar dat we proberen de Cliëntenraad
uit te breiden naar het maximale aantal van zeven personen. In dat geval hebben we drie nieuwe
leden nodig.
Het Spectrum
In het Jaaroverzicht 2017 heeft u kunnen lezen dat het management extra aandacht heeft voor de
zorgverlening in Het Spectrum. De Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen binnen Het Spectrum met
interesse en iedere vergadering worden wij door het management van De Vliedberg op de hoogte
gehouden van de vorderingen aldaar. Het Spectrum blijft op de agenda voor 2018 staan.
Gebleken is dat het interne communicatiesysteem in Het Spectrum voor verbetering vatbaar is.
Meldingen komen niet altijd goed door en reacties op meldingen lukken soms niet. De afgelopen tijd
is getracht het euvel te verhelpen en zijn verbeteringen doorgevoerd, maar optimaal is het nog niet.
Ook dit onderwerp wordt door de Cliëntenraad met aandacht gevolgd.
Voor het overige verwijs ik naar hetgeen m.b.t. Het Spectrum is geschreven in het Jaaroverzicht
2017. Gezien het belang daarvan treft u hieronder de letterlijke tekst aan van hetgeen hieromtrent in
het Jaarverslag staat geschreven.
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.

Technische Dienst
We hebben de indruk dat de Technische Dienst van De Vliedberg in voorkomende gevallen
adequater zou kunnen reageren. Meerdere malen is het bijvoorbeeld opgevallen dat het
automatisch sluiten van buitendeuren aan de zijkant van De Vliedberg niet goed werkt en dat de
deuren waren voorzien van een briefje met daarop “defect”. In de praktijk bleek dan dat de deuren
niet vanzelf open gingen en ook niet vanzelf sloten en dat, wanneer je zelf de deur dicht deed, pas na
zo’n 20 seconden de deur werd afgesloten. Dat kan niet en we hebben de leiding van De Vliedberg
hierop aangesproken. Die heeft met de Technische Dienst afspraken gemaakt en de Cliëntenraad zal
in voorkomend geval de leiding hierop aanspreken. Ook voor Het Spectrum geldt dat we de indruk
hebben dat de Technische Dienst sneller en alerter kan handelen. Ook hier zal de leiding van De
Vliedberg de vinger aan de pols houden.

Informatiebronnen
Een zeer belangrijke informatiebron van de Cliëntenraad zijn de contactmomenten met bewoners
en/of hun vertegenwoordigers, die iedere zes weken worden gehouden in De Vliedberg en in Het
Spectrum. Wij horen dan rechtstreeks hoe men de dienstverlening ervaart en of er voorstellen zijn
om bepaalde zaken anders aan te pakken. Ook doordeweeks in de wandelgangen worden wij
regelmatig aangesproken door vertegenwoordigers van bewoners, door vrijwilligers of door
medewerk(st)ers van De Vliedberg en Het Spectrum. Deze contacten zijn voor ons zeer waardevol en
wij roepen u op daarvan gebruik te maken.
Uiteraard horen wij graag van u of u ideeën hebt voor zaken die aandacht verdienen en/of voor
verbetering vatbaar zijn. Schiet ons gerust aan als u ons ziet en geef anders bij de balie aan dat u
graag een gesprek met een van de leden van de Cliëntenraad wilt. Wij nemen dan contact met u op
om een afspraak te maken.

Agenda voor 2018
Onderwerpen die het komende jaar in ieder geval aandacht vragen:










Inventarisatie werkzaamheden van de Cliëntenraad
Taakverdeling binnen de Cliëntenraad van de diverse werkzaamheden
Zoeken naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad
Meedenken en meedoen in de opzet van nieuw beleid voor de komende jaren
Invulling dagbesteding van de bewoners (ook onderdeel van het beleid voor de komende
jaren)
Uiteindelijke invulling vier ogen principe (ook nieuw beleid)
Het Spectrum
Technische Dienst
Contactmomenten op de locaties en contacten met bewoners, hun vertegenwoordigers,
medewerk(st)ers van De Vliedberg en Het Spectrum

Middels het Jaarplan 2018 geven wij u inzicht in hetgeen dit jaar in ieder geval de aandacht heeft van
de Cliëntenraad. Voor aanvullingen op dit plan of voor een nadere toelichting zijn wij uiteraard graag
beschikbaar. Schiet ons aan of geef het door aan de balie van De Vliedberg of Het Spectrum.
Hans Hoekstra
Voorzitter Cliëntenraad De Vliedberg.

Bijlage: Ledenlijst Cliëntenraad
Lijst met vergaderdata
Lijst met data contactmomenten

