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Jaarplan voor het jaar 2021 van de Cliëntenraad
van De Vliedberg en Het Spectrum
Ouddorp, december 2020.

Middels het Jaarplan 2021 wil de cliëntenraad van De Vliedberg, waartoe ook Het Spectrum behoort,
u inzage geven in hetgeen ze voornemens is ter hand te nemen. Vaak dienen de onderwerpen zich in
de loop van het jaar wel aan, maar sommige zaken moeten in ieder geval behandeld worden. Het
Jaarplan zorgt ervoor dat er gestructureerd wordt gewerkt en dat hetgeen van belang is ook
daadwerkelijk de aandacht krijgt die het verdient.
De verwachting is dat de gevolgen van de tweede coronacrisis, en er wordt zelf al gesproken over
een derde, een groot deel van de werkzaamheden zal bepalen. Desalniettemin heeft de cliëntenraad
een overzicht gemaakt van hetgeen waaraan zij in ieder geval aandacht wil geven. Wat de gevolgen
van de coronacrisis zijn voor de contacten met bewoners en het op locatie vergaderen zal de praktijk
leren. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we zoveel mogelijk op de “oude” voet doorgaan. Als bijlage
treft u dan ook de planning van de vergaderdata en van de contactmomenten aan.
Aan het begin van 2021 bestaat de cliëntenraad uit de volgende leden, met daarbij vermeld de
aandachtsgebieden die ieder lid heeft. De taken zijn als volgt verdeeld:
Dhr. A.J. Hoekstra

voorzitter + algemeen en de Vliedberg

Mevr. T. Voogd-Koole

1e secretaris + Centrale Cliëntenraad

Mevr. I. Akershoek-van Splunter

2e secretaris + Centrale Cliëntenraad

Mevr. J.C. Pikaart-van Splunter

lid menucommissie

Dhr. C. Mierop

lid menucommissie

Dhr. B. Keijzer

penningmeester en het Spectrum

Mevr. C. Grootenboer-van Soest

algemeen en het Spectrum

De heer A. van Heest

algemeen

De samenstelling van de cliëntenraad zal in de loop van 2021 worden gewijzigd. Volgens het schema
van aftreden zijn de heren Mierop en Hoekstra in maart en april aftredend. De heer Mierop heeft
laten weten bereid te zijn deel te blijven uitmaken van de cliëntenraad. Omdat de nieuwe regels die
in december j.l. zijn ingegaan naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen 2018 en het volgens deze regels mogelijk is dat een lid drie termijnen deel
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blijft uitmaken van de cliëntenraad, is er het voornemen dhr. Mierop voor een nieuwe termijn te
benoemen.
De heer Hoekstra, die niet op Goeree Overflakkee woont, heeft laten weten niet beschikbaar te zijn
voor een nieuwe termijn. De cliëntenraad heeft daarop een beroep gedaan op de heer van Heest om
de functie van voorzitter op zich te nemen na het vertrek van dhr. Hoekstra en deze heeft hiermee
ingestemd. De heer Hoekstra zal conform het schema van aftreden in april a.s. zijn functie
neerleggen, waarna dhr. van Heest vanaf dat moment voorzitter zal zijn. Of deze functiewisseling nog
verdere gevolgen heeft voor de samenstelling van de cliëntenraad is op dit moment nog niet te
beoordelen en zal zich in de loop van 2021 uitkristalliseren. Wel is er de intentie om het secretariaat
neer te leggen bij een externe secretaris. Op dit moment worden veel werkzaamheden, denk met
name aan het voorbereiden van de vergaderingen, door de voorzitter gedaan. Voor de overige
secretariaatswerkzaamheden is een ambtelijk secretaris door CuraMare beschikbaar gesteld. Binnen
de cliëntenraad is er het voornemen meer werkzaamheden via het secretariaat te laten lopen en de
voorzitter enigszins te ontlasten. Dit zal in de loop van 2021 nader worden ingevuld.
Voor Het Spectrum gelden de volgende onderwerpen als bijzondere aandachtspunten:




Het door Curamare toegezegde realiseren van een buitenzitje voor de bewoners
De plaatsing van een nieuw koffiezetapparaat in de ontmoetingsruimte
Het uitvoeren van de plannen m.b.t. aanpassing gebouw, ondersteuning medewerkers,
aanpassing van de keuken en wat verder aan het gebouw aan aanpassingen nodig is

Wat De Vliedberg betreft:







We blijven contact houden met de dienst Welzijn en Dagbesteding
We houden contact met de menucommissie om zoveel mogelijk een goede maaltijd te
bevorderen
Bespreken met het hoofd financiën van CuraMare de begroting van 2021 voor De Vliedberg
incl. Het Spectrum en (hopelijk) hiermee instemmen
Ook voor 2021 verwachten we dat Curamare net als voorgaande jaren een beroep zal doen
op leden van de cliëntenraad voor incidentele onderwerpen
Via de Centrale Cliëntenraad blijven we meedenken over beleidsvoornemens en financiën
en andere onderwerpen die alle zorgcentra van CuraMare gezamenlijk aangaan
Wat zich verder aandient en uit contactmomenten komt of uit gesprekken met
mantelzorgers.

Wat De Vliedberg en Het Spectrum gezamenlijk betreft: de cliëntenraad is voornemens te
onderzoeken of er bij mantelzorgers de behoefte bestaat dat de cliëntenraad een of enkele malen
een bijeenkomst organiseert waar zij verantwoording aflegt van hetgeen waarmee zij mee bezig is en
waarbij mantelzorgers onderwerpen ter behandeling kunnen inbrengen die zij van belang achten.
Zolang corona onder ons is zal een dergelijke bijeenkomst de nodige inventiviteit vergen en zullen
wellicht meerdere bijeenkomst georganiseerd moeten worden om aan de door de overheid gestelde
richtlijnen met betrekking tot het houden van afstand te kunnen voldoen. We zullen proberen dit in
de loop van 2021 handen en voeten te geven en middels een enquête per mail de belangstelling
hiervoor peilen.
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Dit Jaarplan 2021 beoogt u inzage te geven in de werkzaamheden van de cliëntenraad en hetgeen zij
dit jaar wil behandelen en bespreken. Uiteraard zijn wij graag bereid hierop een toelichting te geven
indien hiertoe de wens bestaat.
Namens de cliëntenraad van De Vliedberg
Hans Hoekstra
Voorzitter.

Bijlage: Lijst met vergaderdata
Lijst met data contactmomenten
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Vergaderplanning 2021

Vergaderplanning 2021 voor de vergaderingen van de Cliëntenraad Zorgcentrum
De Vliedberg. De vergaderingen vinden plaats in de Windvang, Westvoorne, Goedereede.

Maandag

25 januari

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur

Maandag

8 maart

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur

Maandag

19 april

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur

Maandag

14 juni

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur

Maandag

26 juli

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur

Maandag

20 september

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur

Maandag

1 november

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur

Maandag

13 december

Cliëntenraad

Aanvang

19.00 uur
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Lijst deelname Contactmoment Cliëntenraad 2021, tijdstip
Datum De Vliedberg

van ± 10.00 - 11.00 uur.

Het Spectrum

Reserve

Mevr. T. Voogd-Koole

Dhr. H. Hoekstra

Dhr. C. Mierop

Dhr. B. Keijzer

Mw. J. Pikaart-van Splunter

Maandag

Maandag

11-01-21

22-02-21

Dhr. H. Hoekstra

Mevr. C. Grootenboer-v Soest

Dhr. A. van Heest

Dhr. B. Keijzer

Maandag

5-04-21

Mevr. C. Grootenboer-v Soest

Dhr. C. Mierop

Mevr. J. Pikaart-van Splunder

Mevr. I. Akershoek-van Splunter

Maandag

Mevr. T. Voogd-Koole

Dhr. C. Mierop

Mevr. J. Pikaart-van Splunder

Dhr. A. van Heest

12-07-21

Mevr. T. Voogd-Koole

Dhr. C. Mierop

Mevr. I. Akershoek-van Splunter

Mevr. C. Grootenboer-v Soest

Maandag

Dhr. B. Keijzer

7-06-21

Dhr. B. Keijzer

Maandag

Mevr. T. Voogd-Koole

Mevr. J. Pikaart-v.Spl.

6-9-21

Dhr. C. Keijzer

Mevr. T. Voogd-Koole

Mevr. C. Grootenboer-v Soest

Dhr. A. van Heest

Dhr. C. Mierop
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Maandag

18-10-21

Mevr. J. Pikaart-van Splunder

Dhr. B. Keijzer

Mevr. T. Voogd-Koole

Mevr. I. Akershoek-van Splunter

Maandag

Dhr. A. van Heest

29-11-21

Dhr. C. Mierop

Mevr. T. Voogd-Koole

Mevr. J. Pikaart-van Splunter

Mevr. C. Grootenboer-v Soest

Mevr. I. Akershoek

