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Inleiding 
 

Zeggenschap vanuit de dagelijkse belevingen en verwachtingen vanuit bewoners, mensen in de 

thuiszorg of –behandeling of mensen die de ontmoetingscentra bezoeken, staat bij Pieter van Foreest 

op een hoog plan. Het gaat immers om dienstverlening bij welzijn, wonen en zorg, van mensen die dit 

niet meer zelfstandig kunnen “oppakken”. Pieter van Foreest is de organisatie waar medewerkers 

samen met cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en 

samenwerkingspartners samenwerken om die ondersteuning te leveren om zo zelfstandig mogelijk 

het leven te leiden dat iemand zelf wil. 

 

Terugkijkend op 2017 heeft de stem van de cliënt luider geklonken binnen de organisatie. Er is hard 

gewerkt aan de modernisering van een effectieve en efficiënte medezeggenschap vanuit cliëntenbelang. 

Verbeteringen zijn in gang gezet. De ontwikkelde strategienota; het kwaliteitskader verpleeghuiszorg; het 

programma Waardigheid en Trots; jaarplannen: in een positieve, kritische, constructieve sfeer is er met 

elkaar samengewerkt om tot het optimale klimaat te komen waarin cliënten met ondersteuning het leven 

kunnen leiden dat het meest aansluit bij hun eigen identiteit.  

 

In dit jaarverslag wordt - conform de reglementen - verslag gedaan van de werkzaamheden en 

activiteiten van de centrale cliëntenraad, de regionale cliëntenraden en de cliëntenraad Thuis. De 

lokale medezeggenschap vindt dicht bij de cliënt plaats en wordt op lokaal niveau verantwoord.   

Inrichting van de medezeggenschap van cliënten  

 

Voor een gestructureerde stem van de cliënt in het beleid van de organisatie, zijn er binnen Pieter van 

Foreest op alle locaties, in beide divisies en op centraal niveau cliëntenraden actief. De 

medezeggenschap binnen Pieter van Foreest is vormgegeven volgens het principe 

medezeggenschap volgt zeggenschap.  

 

Dit principe resulteert in de volgende cliëntenraden waarvan de taken en bevoegden zijn vastgelegd in 

reglementen.  

 Elke afzonderlijke intramurale locatie binnen Pieter van Foreest heeft een lokale Cliëntenraad. 

De lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager en/of de teammanager namens de 

locatiemanager over onderwerpen die de zorgverlening op de locatie betreffen. 

 De lokale intramurale Cliëntenraden vaardigen leden af naar de Cliëntenraad Wonen, Zorg en 

Behandeling (WZB); de regionale Cliëntenraad (RCR). De regionale Cliëntenraad WZB komt 

bijeen in twee regionale afdelingen, die beide overleggen met de directeur van de divisie. 

 Voor de cliënten die extramurale zorg ontvangen is er de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Thuis. Deze Cliëntenraad overlegt met de directeur Pieter van Foreest Thuis.  

 De Cliëntenraad WZB en Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis vaardigen leden af naar de 

Centrale Cliëntenraad (CCR) die overlegt met de bestuurder.  

 
Overzicht lokale cliëntenraden en verdeling naar regio:  

Regio: Cliëntenraden locaties: 

Delft/Oostland Die Buytenweye 

De Bieslandhof 

Delfshove 

Lindenhof 

Stefanna 
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Veenhage  

Weidevogelhof 

Westland/Midden-Delfland Akkerleven / Singelhof 

De Hooge Tuinen 

De Kreek 

De Opmaat  / Duinhof 

De Terwebloem / Vlietzicht 

Sonnevanck 

Triangel 

 

 
In de lokale cliëntenraden zitten cliënten en familieleden van cliënten van de betreffende locatie. Zij 

weten wat er leeft binnen de locatie en willen graag een bijdrage leveren aan een organisatie die zo 

goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar cliënten. Zij overleggen met de 

locatiemanager over onderwerpen die de zorgverlening op de locatie betreffen. Daarvoor willen zij 

graag samenwerken, want alleen sámen kan het verschil gemaakt worden. .  

 

De lokale cliëntenraden: 

 behartigen de collectieve belangen van de cliënten van de locatie; 

 bewaken de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doen voorstellen ter verbetering; 

 zien toe op het beleid rond de klachtenregeling; de huisvesting, voeding, was, recreatie, 

geestelijke zorg, maatschappelijke bijstand, communicatie bewoners/mantelzorg, veiligheid; 

 denken mee in de begroting van de locatie; 

 hebben een stem in de benoeming van team- en locatiemanagement. 

 

De onderlinge taakverdeling van de raden is weergeven in onderstaand schema.  

 

Raad TAAK VOORBEELDEN 

Lokale cliëntenraad 
Alles wat specifiek met de 
eigen locatie te maken 
heeft 

Huisvesting, voeding, was, recreatie, 
geestelijke zorg, maatschappelijke 
bijstand, benoeming team- en 
locatiemanagement, communicatie 
bewoners/ mantelzorg, veiligheid, 
begroting locatie 

Divisie/ regionaal, Zorg 
Thuis  

Alles wat voor het eigen 
bedrijfsonderdeel (Wonen 
Zorg Behandeling of Thuis) 
als geheel belangrijk is 

Regelingen Pieter van Foreest-breed / 
algemeen: kwaliteit, was, voeding, 
benoeming directeuren Wonen Zorg 
Behandeling/ Thuis, wachtlijsten 
verpleeghuizen, divisiebegroting, 
nieuwbouw, communicatie, + 
uitwisseling ervaringen, leren van 
elkaar, netwerk 

Centraal 
Als het gaat over zaken 
van héél Pieter van 
Foreest 

Begroting, meerjarenbeleid, kwaliteit 
algemeen, benoeming bestuurder, 
klachtencommissie, gesprek Raad van 
Toezicht, communicatie + voorwaarden 
voor goede medezeggenschap 
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Verslag Centrale Cliëntenraad (CCR) 
 

Bijeenkomsten en activiteiten CCR in 2017  

 

Vergaderingen CCR 

De Centrale Cliëntenraad komt volgens een jaarlijks door de Centrale Cliëntenraad vastgesteld 

vergaderrooster bijeen. In 2017 hebben negen geplande vergaderingen plaatsgevonden. Tevens 

hebben er drie extra bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling 

cliëntmedezeggenschap. 

 

De in 2017 ingezette structuur van afwisselend een overlegvergadering met de bestuurder en een 

onderling overleg is voortgezet. Tijdens de onderlinge overleggen werd ook tijd gereserveerd voor een 

kort overlegmoment met de bestuurder, van deze gelegenheid werd in 2017 steeds gebruik gemaakt. 

Voorafgaand aan elke overlegvergadering vond een informeel vooroverleg plaats. Tijdens dit 

informele vooroverleg werden vertegenwoordigers uit  de organisatie uitgenodigd om de CCR te 

informeren over actuele ontwikkelingen. In 2017 schoven aan: mevr. Joke Meijer, geestelijk verzorger; 

de heren Gerton Kotterman en Sander Rimmelzwaan, respectievelijk manager I&A en 

projectmanager; dhr. Jilles Heringa en mevr. Ingrid Kroon – respectievelijk voorzitter en lid van de 

klachtencommissie. 

Het laatste informele overleg van 2017 werd besteed aan een kennismakingsgesprek met de 

relatiebeheerder van het Zorgkantoor en de zorgverkoper van Pieter van Foreest in aanwezigheid van 

de bestuurder. In het kader van wederzijdse informatie-uitwisseling werden veel onderwerpen in een 

open sfeer besproken. Deze bijeenkomst werd door beide partijen als zeer informatief en constructief 

ervaren. Er werd veel uitleg gegeven, standpunten zijn uitgewisseld en vragen werden beantwoord. 

Besloten werd om dit overleg in 2018 op halfjaarlijkse basis voort te zetten. 

In 2017 is een begin gemaakt met het thematisch bespreken van onderwerpen uit de strategienota. 

Als aftrap heeft de CCR tijdens een overlegvergadering een uur gesproken met de zorgdirectie over 

het strategische programmaonderdeel Verbinden in de Buurt en de rol van de 

cliëntmedezeggenschap daar in. Voor 2018 worden meer strategische thema’s op de agenda gezet.  

 

Overige overleggen  

De voorzitter van de CCR voerde voorafgaand aan elke reguliere vergadering van de CCR een 

separaat voortgangsoverleg met de Raad van Bestuur; de ondersteuner van de CCR sloot vanaf 

medio 2017 aan in deze overleggen. Daarnaast was er agendaoverleg van ondersteuner CCR met de 

voorzitter CCR.  

 

In het kader van krachten bundelen in de medezeggenschap is voortgeborduurd op het in 2016 

ontwikkelde initiatief van CCR en ondernemingsraad (OR) om elkaar zo nu en dan te spreken en op 

de hoogte te houden over actuele gezamenlijke onderwerpen. In 2017 is er twee maal een informeel 

contact geweest met de voorzitter van de OR. CCR en OR wisselden onderling hun verslagen van de 

overlegvergaderingen uit. Voornemen is om dit overleg te continueren en waar mogelijk en gewenst 

meer samen op te trekken.  

 

Proactieve thema’s en werkgroepen 

Vanuit de in 2017 benoemde proactieve thema’s: Visie op welbevinden; Bejegening en  

Meetinstrument cliënttevredenheid namen de actiehouders vanuit de CCR deel aan werkgroepen van 

dit thema.  
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Ook namen CCR leden op uitnodiging deel aan de volgende werkgroepen in de organisatie:  

 projectgroep Ethiek 

 werkgroep Robot en Techniek 

 project Duurzame inzet extra middelen verpleeghuiszorg.  

 WOC 

Een lid van de CCR werd contactpersoon voor de wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) 

om zo als cliëntvertegenwoordiging tijdig meegenomen te kunnen worden en mee te kunnen praten 

over de ontwikkelingen en initiatieven die namens en vanuit de WOC in de organisatie worden 

ingezet.  

Bezetting financiële commissie op orde 

De CCR kent een financiële commissie, welke door aftreden van een van de leden van de CCR 

onderbezet was.  De openvallende plaats werd opgevuld door mevrouw Van Leeuwen, vanuit de LCR 

De Terwebloem. 

 

Ontwikkeling cliëntmedezeggenschap en nieuwe visie 

In 2017 is er verder invulling gegeven aan de uitwerking van het actiepunt ‘versterken 

cliëntmedezeggenschap’. Daartoe is door de CCR een intern ontwikkeltraject ingezet en doorlopen, 

bestaande uit drie aparte bijeenkomsten in de vorm van brainstormend overleggen en workshops. Het 

eigen functioneren, contacten met de achterban, slagkracht en de visie op medezeggenschap werden 

onder de loep genomen en de aanzet werd gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe visie op 

medezeggenschap. Aangezien de lokale en regionale raden, inclusief Cliëntenraad Thuis aangehaakt 

dienden te zijn en in de gelegenheid moesten worden gesteld input te geven, loopt dit traject door in 

2018. Verwacht wordt dat het eerste kwartaal van 2018 de nieuwe visie gereed zal zijn, waarna er 

implementatie zal plaatsvinden.  

 

Deelname aan strategiebijeenkomsten 

Zowel CCR-leden als clientenraadsleden uit diverse locaties en divisie Thuis namen deel aan het 

strategietraject van Pieter van Foreest. Tijdens vijf bijeenkomsten met de raad van bestuur, leden van 

de raad van toezicht, vertegenwoordigers uit de organisatie en stakeholders werden de richting en 

thema’s voor de nieuwe strategie 2018-2020 bepaald. Alle bijeenkomsten werden bijgewoond door 

clientenraadsleden, waarbij zij hun eigen stem konden doen gelden en accenten hebben aangebracht. 

 

Informatiebijeenkomst met Zorgkantoor 

Periodiek worden door het Zorgkantoor DSW regionale bijeenkomsten georganiseerd waar algemene 

informatie over de zorgsector en de zorginkoop wordt gedeeld. In 2017 waren er twee bijeenkomsten, 

beide bijeenkomsten werden bijgewoond door een vertegenwoordiging vanuit de CCR. 

 

Inzet LOC 

De contactpersoon van LOC werd in 2017 diverse malen geraadpleegd en ingezet. Ten aanzien van 

het onderwerp meetinstrumenten cliënttevredenheid en het adviesrecht op de (deel) begrotingen werd 

advies ingewonnen. Tevens werd de basiscursus cliëntmedezeggenschap gegeven op locatie, werd 

ondersteund in (de voorbereiding van) de jaarlijkse Startbijeenkomst en werden diverse raden 

persoonlijk ondersteund In totaal zijn 109,75 uur ondersteuning gegeven, waarvan 60 uur uit de 

abonnementen kon worden benut. 
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Activiteiten CCR-leden 

 

Deelname aan jury uitreiking Boven Verwachting Prijs 

Ook in 2017 nam een CCR-lid zitting in de onafhankelijke jury, waarin namens het Klein Breteler 

Fonds inzendingen werden beoordeeld die in aanmerking konden komen voor de Boven Verwachting 

Prijs.  

 

Deelname selectiecommissie klachtenfunctionaris 

Op basis van het verzwaard adviesrecht aangaande de benoeming van functionarissen belast met het 

behandelen van klachten van cliënten nam namens de CCR een cliëntenraadslid plaats in de 

selectiecommissie voor de aanstelling van een nieuwe klachtenfunctionaris. 

 

Landelijk congres cliëntenraden  

In het kader van het programma Waardigheid en Trots namen twee leden van de CCR op 9 oktober 

deel aan het landelijk congres cliëntenraden, mede georganiseerd door LOC en NCZ.  

 

Themabijeenkomst van het Universitair Netwerk Care (UNC) Zuid-Holland 

Op uitnodiging van medeorganisator Ouderenberaad Zuid-Holland Noord bezocht een lid van de CCR 

een themabijeenkomst van het UNC. Het UNC stimuleert het doen van gezamenlijk wetenschappelijk 

onderzoek. De voorliggende vraag was hoe cliëntenraden betrokken kunnen en willen worden in de 

wetenschappelijke onderzoeken.  

 

Deskundigheidsbevordering 

De ambtelijke ondersteuner volgde een driedaagse opleiding tot ambtelijk secretaris en nam deel aan 

de workshop Cliëntenraad en het kwaliteitskader, beide gegeven door NCZ. 

Adviesaanvragen en uitgebrachte adviezen CCR in 2017  
 
In 2017 is advies gevraagd en uitgebracht over de onderstaande zaken: 

Onderwerp Advies CCR Reactie PvF op advies 

Actualisatie 
klachtenreglement n.a.v. 
nieuwe wet WKKGZ 

Positief met 
aandachtspunten  

Vaststellen klachtenregeling met overname van advies 
CCR aangaande de drie dagen termijn en benoeming 
van twee leden op voordracht CCR 

Samenwerkingsovereenkom
st GGZ 

Positief Vaststellen besluit 

Juridische relatie 
Zorgboerderij 3 

Positief Vaststellen besluit 

Strategienota 2018-2020 Positief Vaststellen strategienota met aandacht voor 
accenten CCR 

Lid RvT op voordracht CCR  Positief Aanstellen lid RvT 

Jaarrekening 2016 Positief Vaststellen jaarrekening 2016 en overnemen 
adviezen CCR 

Actualisatie tarieven 
Restauratieve voorzieningen 

Positief op principe 
harmonisatie en 
jaarlijkse indexering 

Vaststellen besluit met toezegging om (beter) toe te 
zien op prijzen.  

Begroting 2018 Positief Vaststellen begroting 2018 met overnemen adviezen 
CCR; projectplan inzet extra middelen 
verpleeghuiszorg zal apart voorgelegd worden  

Kwaliteitsplan verzamelen 

en delen van 

cliëntervaringen 

Positief Vaststellen kwaliteitsplan en toezegging tot tijdig 
betrekken van de CCR bij de keuze en implementatie 
van een methodiek uit de landelijke waaier 
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Overige onderwerpen in 2017  

Voorts zijn de volgende onderwerpen in 2017 door de CCR en Raad van Bestuur besproken: 

 Vernieuwde zorg- en dienstverleningsovereenkomsten 

 Jaarplan Pieter van Foreest 2017 

 Dienstkledingbeleid 

 Evaluatie voorzitterschap CCR 

 KPMG rapport ICT landschap;  

 Wens tot papierloos vergaderen 

 Profielen ten behoeve van de werving voorzitter en lid RvT 

 Beleidskader Kwaliteit en Veiligheid (concept) 

 Jaarverslag klachtenfunctionarissen 

 Medezeggenschap nieuwe stijl / op thema’s en visie op ( de ontwikkeling van) 

cliëntmedezeggenschap  

 Extra gelden voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen 

 Kaderbrief 2018  

 Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan 

 Bestuursverslag 2016 

 Jaarplan Pieter van Foreest 2018 

 Kwaliteitsplan verzamelen en delen van cliëntervaringen 

 Stappenplan veilig omgaan met cliëntgegevens 

Samenstelling CCR in 2017 

In 2017 vonden enige wisselingen plaats in de CCR. De CCR kende enkele maanden een vacature, 

maar was vanaf mei 2017 weer voltallig bezet. Er traden in 2017 twee nieuwe leden toe.  

 

Functie/  
afgevaardigd uit 

Naam CR locatie Lid CCR sinds  / 
tot d.d. 

Voorzitter CCR Dhr. H. van den Beld Onafhankelijk voorzitter Sinds 2014  

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB /Regio 
Delft/Oostland 

Dhr. T. Lockhorst LCR De Bieslandhof Sinds 2014  

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB /Regio 
Delft/Oostland 

Dhr. P. van Buuren LCR Veenhage  Sinds 1-5-2017 

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB / Regio 
Westland/M. Delfland 

Mw. J. Salomé LCR Triangel Sinds 1-1-2017  

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB /Regio Westland/M. 
Delfland 

Mw. A. Koremans LCR De Terwebloem Sinds oktober 2016 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. J. van Rossem - Sinds 2015 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. M. van Meurs - Sinds 2015 

Ambtelijk ondersteuner 
CCR 

Mw. T. Somers Ambtelijk ondersteuner 
Sinds 1-11-2016 
(geen lid CCR) 
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De Pieter van Foreest Cliëntenraden Evenementen Commissie (CEC) 

 

Een afvaardiging uit lokale raden, regionale raden intramuraal, regioraad thuis en CCR vormt samen 

met ondersteuning uit de Pieter van Foreest en LOC de evenementencommissie. De commissie is 

centraal georganiseerd, opereert zelfstandig en organiseert veel activiteiten. Deelname aan de CEC 

staat open voor alle clientenraadsleden. Hiertoe worden zij bij alle bijeenkomsten en in het verslag van 

de startbijeenkomst uitgenodigd. De leden van de CEC zijn op persoonlijke titel lid van de commissie. 

De CEC stelt zich ten doel om alle cliëntenraden van Pieter van Foreest en hun leden te 

ondersteunen en te faciliteren om het cliëntenraadswerk zo goed mogelijk uit te oefenen. De CEC 

kwam in 2017 drie keer bij elkaar. De commissie organiseerde de volgende bijeenkomsten en 

bereidde deze inhoudelijk voor. 

 

Startbijeenkomst Pieter van Foreest 23 januari 2017 

De jaarlijkse startbijeenkomst werd bijgewoond door circa 60 cliëntenraadsleden. De bijeenkomst had 

als thema ‘Resultaat in de praktijk’. Dit onderwerp was een vervolg op de twee eerdere 

jaarbijeenkomsten, die inspiratie en de weg naar resultaat centraal stelden. 

Het verslag is als folder verstuurd naar alle cliëntenraadsleden en het management; tevens werd het 

verslag gepubliceerd op intranet en de Pieter van Foreest website.  

 

Enquête inzake de verschillende activiteiten 

De CEC organiseerde in maart een enquête onder alle clientenraadsleden. Doel was om te weten te 

komen hoe de ondersteuning door de Cliëntenraden Evenementen Commissie bij het werk als 

cliëntenraadslid bij Pieter van Foreest ervaren wordt. Er waren zeven vragen geselecteerd en er was 

ruimte voor eigen opmerkingen en inbreng. De uitslagen van de enquête waren zeer nuttig en gaven 

aanleiding tot het aanscherpen van de activiteiten op sommige punten. Ook waren er complimenten 

over het nuttige en zinvolle ondersteuningswerk van de CEC. 

 

Basiscursus cliëntmedezeggenschap 

De CEC organiseerde in samenwerking met het LOC en de afdeling Marketing & Communicatie van 

Pieter van Foreest opnieuw de basiscursus cliëntmedezeggenschap. Deze basiscursus, die 

openstond voor alle cliëntenraden, werd gegeven op 3 mei. Ook locatiemanagers waren uitgenodigd 

om deel te nemen. 

 

Workshop financiën en begroting 

Op veler verzoek werd dit jaar een extra workshop financiën en begroting georganiseerd. Deze vond 

plaats op 18 mei en werd gegeven door dhr. Tjerk Overduin, manager Financiën en Nadia 

Romagnolo, Zorgverkoper Pieter van Foreest. 

 

Ondersteuning op maat per raad door het LOC 

Evenals voorgaande jaren konden de lokale raden ondersteuning aanvragen bij de contactpersoon 

van het LOC, mevr. Tiske Boonstra. Zij heeft met alle lokale cliëntenraden contact gehad en aan vijf 

raden daarvan ondersteuning geboden.  

 

Informatiemap voor alle cliëntenraadsleden 

Een reeds lang bestaande wens werd eind 2017 waargemaakt. Een integrale informatiemap voor 

clientenraadsleden werd verder ontwikkeld en vastgesteld. Een co-creatie van CCR, afdeling 

Marketing & Communicatie en ondersteuners van de centrale en regionale cliëntenraden. Naast 

algemene informatie over cliëntenraden en de werkwijze bij Pieter van Foreest bevat de map ook 

informatie over hulpmiddelen en hulpbronnen (cursussen, ondersteuning en advies van o.a. het LOC); 



   

10 

formulieren voor onkosten en declaraties en naslagwerken zoals het reglement cliëntenraden; het 

meest actuele jaarverslag en de folder van de laatste startbijeenkomst. Op nadrukkelijke wens, die 

ook uit de enquête naar voren kwam, maakt een adreslijst per raad met gegevens van de leden, de 

eigen ondersteuner en de (locatie) manager deel uit van de set. De informatiemap werd medio 

december uitgereikt aan alle clientenraadsleden. Elk nieuw aangemeld cliëntenraadslid ontvangt bij 

aanvang van het lidmaatschap een informatiemap; coördinatie hiervan ligt op centraal niveau bij de 

ondersteuners van CCR, CRT en RCR. De informatiemap is bedoeld als naslagwerk en bewaarmap 

voor alle relevante informatie voor clientenraadsleden en kan indien gewenst aangevuld en gewijzigd 

worden, mede door het losbladige karakter en de vorm van een doos waarin alle informatie geborgen 

kan worden.  

 

Verbeteren van bereikbaarheid en onderling contact 

Diverse malen is in enquêtes en bijeenkomsten aangegeven dat sommige cliëntenraden moeilijk 

bereikbaar zouden zijn. Al in 2015 was een start gemaakt met het inrichten van mailboxen voor elke 

cliëntenraad; echter navraag deed blijken dat niet alle mailboxen werden beheerd. In het vierde 

kwartaal van 2017 is gerealiseerd dat alle cliëntenraadmailboxen worden beheerd door óf een 

cliëntenraadslid (veelal de voorzitter) óf dat de mailbox wordt doorgestuurd naar de 

locatiesecretaresse die de betreffende cliëntenraad ondersteunt. De namen van de beheerders zijn 

centraal bekend en het betreffende bestand wordt centraal beheerd door de afdeling Marketing & 

Communicatie van Pieter van Foreest. 

De ambtelijk ondersteuner van de CCR belegde een bijeenkomst met de ondersteunende 

secretaresses van alle raden, teneinde een efficiënter onderling contact en onderlinge communicatie 

te bewerkstelligen. Deze bijeenkomst vond veel bijval en zal in 2018 opnieuw worden belegd, met als 

doel een efficiënt netwerk van interne ondersteuners te vormen en informatievoorziening voor zowel 

de ondersteuners als de cliëntenraden te optimaliseren 

 

Samenstelling CEC 

 

De CEC bestond in  2017 uit de volgende clientenraadsleden: 

 

NAAM  LID VAN CLIËNTENRAAD 

Mw. H.J. Kattevilder Die Buytenweye 

Dhr. J. van der Woude  De Hooge Tuinen en CRT 

Mw. A. Bantjes De Opmaat/Duinhof 

Dhr. T. Lockhorst De Bieslandhof 

Mw. A.M. de Krijger De Kreek  

Dhr. P. Jongejan De Kreek 

Mw. H. de Jong-Kootstra Die Buytenweye 

Dhr. G. Mojet de Koe Lindenhof 

 

Naast de clientenraadsleden namen de volgende personen deel aan de CEC: Dhr. H. van den Beld, 

onafhankelijk voorzitter CCR, Roeland Hassefras locatiemanager, Ilonka Ouwendijk - teammanager 

marketing & communicatie en Tiske Boonstra, contactpersoon van LOC. 
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Regionale Cliëntenraden 
 

Inleiding 
 

De lokale cliëntenraden van de diverse huizen in de gemeenten Midden Delfland en Westland werken 

samen in de Regionale Cliëntenraad Westland/Midden Delfland. In de Regionale Cliëntenraad 

Delft/Oostland zijn de lokale raden van de huizen uit de regio Delft, Pijnacker en Nootdorp 

vertegenwoordigd.  

 

In de regionale raden wisselen de lokale raden onderling kennis, informatie en ervaringen uit. 

Daarnaast vindt op dit niveau een uitwisseling van kennis en informatie plaats met de directeur 

Wonen, Zorg en Behandeling. Actuele zaken worden toegelicht en diverse onderwerpen worden voor 

advies voorgelegd, vanuit de belangen van bewoners. 

 

Zoals al aangegeven in de centrale inleiding van het jaarverslag: de stem van de cliënten heeft luider 

geklonken binnen de organisatie. Ook op regionaal niveau is er hard gewerkt aan de modernisering 

van een effectieve en efficiënte medezeggenschap vanuit cliëntenbelang en zijn er mooie resultaten 

geboekt.  

Gemeenschappelijke onderwerpen en activiteiten 

 

In de verslagen van de beide regionale raden is terug te lezen welke onderwerpen gedurende het jaar  zijn 

besproken. Onderwerpen die voor de gehele divisie gelden werden in beide raden besproken, dit waren:  

 

 Reorganisatie Facilitaire diensten: de regionale cliëntenraden zijn betrokken geweest en hebben 

meegedacht in een bijeenkomst over de reorganisatie van de facilitaire diensten van centraal naar 

decentraal en hoe aan de gewenste dienstverlening vorm te geven 

 Prijsbeleid Restauratieve Voorzieningen: de regionale cliëntenraden zijn betrokken bij de 

advisering over het prijsbeleid restauratieve voorzieningen. De inbreng van de regionale raden 

heeft er mede toe geleid dat de CCR haar instemming heeft gegeven aan het prijsbeleid. De 

implementatie van een nieuwe tarievenlijst wordt centraal voorbereid en zal per 1 februari 2018 

ingaan 

 De raden zijn betrokken bij de advisering van de Strategienota 2018-2020 door de CCR 

 Voor de aanvraag Impuls deskundigheid en zinvolle dagbesteding (Waardigheid & Trots) die in 

2017 is gedaan is in goed overleg besloten dat deze lijn wordt doorgezet in 2018. Beide regionale 

cliëntenraden hebben ingestemd met de aanvraag. Voor de besteding van de gelden Waardigheid 

& Trots is regelmatig afstemming tussen cliëntenraad en (locatie)management 

 Op diverse locaties zijn contactmomenten met bewoners/familie (ingesteld), zoals o.a. bijvoorbeeld 

een wekelijks koffie-uurtje of een familieavond 

 Alle lokale cliëntenraden hebben drie belangrijkste speerpunten benoemd waaraan zij gedurende 

het jaar willen werken. De regionale raden hebben een aanjagerrol vervuld ten aanzien van het 

opstellen en onder de aandacht houden van deze punten 

 Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is besproken 

 Het meetinstrument rondom het MDO (Multidisciplinair Overleg) als alternatief voor het CQ 

cliënttevredenheid onderzoek met pilot in Veenhage is besproken 

 Het Jaarplan WZB 2018 is besproken 

 Plan van aanpak Duurzame inzet extra middelen verpleeghuiszorg is besproken 

 Project waardig verhuizen is besproken 

 Modernisering medezeggenschap is besproken 
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 Beide regionale raden hebben in de overlegvergaderingen toelichting gekregen op: 

- het medicatie- en geneesmiddelenbeleid 

- de pilot Welbevinden in Akkerleven 

- het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen 

- het onderzoek Seni incomateriaal 

- de Vastgoed plannen 

- Zorg voor de Vrijheid 

 De raden praatten mee over de verdere ontwikkeling en gebruik Carenzorgt, een systeem waar in 

een vertrouwde omgeving informatie gedeeld kan worden over de cliënt met zorg en familieleden 

 Ook Familienet, een beveiligde omgeving waar niet-medische zaken met en over de cliënt 

gedeeld kunnen worden met familie, medewerkers e.a. aan wie toegang is verleend was 

onderwerp van gesprek 

 

Deelname aan workshops en activiteiten door de raadsleden uit beide regionale raden 

 Workshop financiën van 18 mei jl.: een heldere en waardevolle workshop die voor herhaling 

vatbaar is 

 Een delegatie van de cliëntenraden is betrokken bij de initiële en tussentijdse Prezo audits die in 

mei plaatsvonden 

 Clientenraadsleden bezochten de bijeenkomsten van het zorgkantoor DSW op 11 April en 21 

november 2017 

 Een vertegenwoordiging van de cliëntenraden bezocht klankbordsessies t.a.v. het plan van 

aanpak duurzame inzet extra middelen verpleeghuiszorg 
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Verslag Regionale Cliëntenraad Westland Midden-Delfland (RCR WL/MD) 
 

De RCR WL/MD is in 2017 zes keer bij elkaar gekomen voor een vooroverleg- en een daarop 

aansluitende overlegvergadering met de directeur Wonen, Zorg en Behandeling. Dit vond plaats in 

wisselende locaties in het Westland. 

De volgende onderwerpen, aandachtspunten en andere zaken die voor de regio Westland Midden-

Delfland golden of alleen in deze regio werden geagendeerd zijn in het afgelopen jaar aan de orde 

geweest en/of zijn van advies voorzien: 

 

 Meegepraat werd over het opknappen in diverse locaties:  

o Triangel: nieuwe badkamers  

o De Kreek: opknapbeurt van de tuin 

o Akkerleven: opknapbeurt van de tuin 

o De Terwebloem: verbouwing van de hal 

o Sonnevanck: verbouwing afdelingen 

 Vastgoed plannen / nieuwbouw Triangel/Naaldhorst 

 Boven verwachting prijs 

 

Samenstelling RCR Westland Midden Delfland 2017 
 
De RCR Westland Midden Delfland bestond in 2017 uit: 
 

NAAM NAMENS FUNCTIE  

Mw. J.W.M. Koremans De Terwebloem Voorzitter + lid CCR 

Mw. J.P. Salomé De Triangel Lid + lid CCR 

Mw. P.G. M. Barendse De Kreek Secretaris 

Mw. A. Bantjes De Opmaat/Duinhof Lid 

Mw. P.M. Knoll Triangel Lid tot eind december  

Mw. M. de Mos Akkerleven/Singelhof Lid 

Dhr. J. van Gemerden Sonnevanck Lid vanaf 2017 

Dhr. B.H.M. de Winter Hooge Tuinen Lid vanaf 2017 

Dhr. J. van der Woude  Hooge Tuinen  Lid  

Mw. B. Dijkstra - notulist 

 

  



   

14 

Verslag Regionale Cliëntenraad Delft-Oostland (RCR D/O) 

 

De RCR D/O is in 2017 vijf maal bij elkaar gekomen voor een vooroverleg- en een daarop 

aansluitende overlegvergadering met de directeur Wonen, Zorg en Behandeling. De vergaderingen 

vonden plaats in wisselende locaties in Delft/Oostland. De locatie Delfshove is niet vertegenwoordigd 

in de RCR D/O; deze locatie (en haar cliëntenraad)  valt onder de divisie Thuis.  

Sommige lokale cliëntenraden hebben te maken met een (te) gering aantal leden. Inspanningen om 

leden te werven werpen nog niet overal vruchten af. Verbetering wordt geconstateerd wat betreft het 

betrekken van CR-leden bij management wisselingen, evenwel er is op dit vlak nog ‘winst’ te behalen. 

De volgende onderwerpen, aandachtspunten en andere zaken die voor de RCR D/O specifiek golden 

of van extra belang waren, zijn in het afgelopen jaar aan de orde geweest en/of werden van advies 

voorzien: 

 

 Cliëntmedezeggenschap algemeen maar ook samenwerking en communicatie cliëntenraad – 

management 

 Een rolstoelinstructiekaart – deze is beschikbaar gemaakt in samenwerking met de teammanager 

van Weidevogelhof 

 Verbouwing hal/entree/familiekamers Bieslandhof 

 Verbouwing Stefanna, waar nu vier van de vijf verdiepingen zijn ingericht voor pg-verpleging 

 Personele bezetting/ onderbezetting/ wisselingen 

 Op sommige locaties zijn regelmatige contactmomenten met bewoners/familie (ingesteld),  zoals 

o.a. bijvoorbeeld een wekelijks koffie-uurtje of een familieavond 

 Bezoek premier Mark Rutte aan Veenhage in december 

 Bezoek kamerlid Jesse Klaver  aan Die Buytenweye in december 

 

Samenstelling RCR Delft-Oostland 2017  
 
De RCR Delft-Oostland bestond in 2017 uit: 
 

NAAM NAMENS FUNCTIE  

Dhr. F. Visser Abtswoude/Stefanna Voorzitter 

Dhr. T. Lockhorst De Bieslandhof Secretaris + lid CCR 

Dhr. P. W. van Buuren Veenhage Lid + lid CCR 

Mw. H. de Jong-Kootstra Die Buytenweye Lid tot eind 2017 

Mw. H.J. Kattevilder Die Buytenweye Lid tot eind 2017 

Dhr. A. Maan Lindenhof Lid 

Dhr. R. Makkink Weidevogelhof Lid 

Dhr. K. Reurings Die Buytenweye Lid sinds oktober 2017 

Mw. B. Dijkstra - notulist 

 

 Voorzitter dhr. Visser heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken uit de Centrale Cliëntenraad; 

zijn plaats is ingevuld door dhr. Van Buuren. 
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Cliëntenraad Thuis 

Inleiding  

 

2017 – een jaar van vernieuwing en samen verder bouwen aan een goede zorg die het mensen 

mogelijk moet maken zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 

 

De Cliëntenraad Thuis heeft begin 2017 kennisgemaakt met de nieuwe directeur van de divisie Thuis. 

Er is veel energie gestoken in deze nieuwe samenwerking, de visie van de CRT, het aanbrengen van 

structuur in het overleg, het bespreken van ontwikkelingen binnen de diverse onderdelen van de 

divisie Thuis, deelname aan symposia en netwerkbijeenkomsten en participatie in de CCR.  

 

Verslag Cliëntenraad Thuis (CRT) 

 

Naast de aanstelling van een nieuwe directeur heeft de CRT in 2017 te maken gehad met meerdere 

wisselingen. Begin april kreeg de CRT een nieuwe secretariële ondersteuner en eind mei trad de heer 

J. Steenweg aan als nieuw lid. In de tweede helft van het jaar is afscheid genomen van de heer H. van 

Dijk (algemeen lid). Eind december heeft mevrouw S. van West haar voorzitterschap beëindigd en de 

functie overgedragen aan de heer M. van Meurs. 

 

Evenals in 2016 is het vergaderschema van iedere zes weken gehandhaafd om elkaar beter te leren 

kennen, goed te informeren en samen op te trekken. Er is regelmatig overleg geweest met het MT, 

tevens heeft de CRT geparticipeerd in MT-bijeenkomsten met betrekking tot de jaarplannen van de 

verschillende onderdelen en de begroting. Twee CRT-leden hebben ook zitting in de CCR. 

 

De CRT kwam in 2017 acht maal bij elkaar (zeven maal in deze nieuwe samenstelling), waarbij de 

interne bijeenkomsten en de overlegbijeenkomsten met de directeur divisie Thuis gecombineerd 

werden. 

In april 2017 rondde de CRT haar discussie over de visie van de CRT af (notitie: Visie en Organisatie) 

en stelde een werkplan op. Alles wat de raad onder ogen krijgt, wordt aan de volgende zeven criteria 

getoetst: 

 

1. Is de werkelijkheid van de cliënt (en diens omgeving) de werkelijkheid van de hulpverlener en 

hulpverlening? 

2. Doet men wat men zegt en belooft (betrouwbaar)? 

Is de zorg- en dienstverlening: 

3. Deskundig en adequaat? 

4. Humaan en ruimhartig? 

5. Haalbaar? 

6. Duidelijk (ook als iets niet kan)? 

7. Dichtbij en toegankelijk? 

 

In de vergaderingen passeerden de volgende onderwerpen de revue 

 Bespreken en vaststellen van Werkplan en Visie en Organisatie van de CRT 

 Strategienota 2018-2020 Pieter van Foreest 

 Kaderbrief 2018 Pieter van Foreest 

 Evaluatie, businesscase en voortgang Strandgoed Ter Heijde 

 Klachtenverslag 2016 
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 Prezo (en de bijbehorende rapportages) 

 Cliënttevredenheid 

 Bejegening 

 Thuiszorg (en in het bijzonder het verbeterplan Thuiszorg) 

 Hulp bij Huishouding 

 Ontmoetingscentra 

 Delfshove (en de ontwikkelingen voor de toekomst van deze locatie) 

 Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) 

 Pieters Behandel Praktijk (PBP) 

 Klantenpanels en enquête 

 Jaarplan divisie Thuis en de overige jaarplannen van de diverse onderdelen 

 Begroting 2018 

 Voortgang OC Naaldwijk 

 Samenwerking Reinier de Graaf ziekenhuis 

 Deelname in de adviescommissie werving & selectie nieuwe MT leden, manager Hulp bij 

Huishouding en manager Thuiszorg. 

 

De volgende adviezen werden gegeven 

 Advies m.b.t. alarmopvolging (transitie outsourcing FocusCura) - positief 

 Advies m.b.t. Specialistisch team – positief  

 

Aandachtspunten voor de CRT zijn  

1. Hoe cliëntenparticipatie vorm te geven als het om extramurale zorgverlening gaat? 

2. Wat betekent de participatiesamenleving voor een cliëntenraad als de CRT? 

3. Hoe te voorkomen dat bestrijding van tekorten ten koste gaat van de kwaliteit? 

4. Hoe kom je in contact met de klanten van de organisatie? 

 

Samenstelling CRT per december 2017 
 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. M. van Meurs Voorzitter + lid CCR 

Dhr. J. van Rossem Secretaris + lid CCR 

Mw. T. van Eijbergen Algemeen lid, september 2016 

Dhr. W. de Koning Algemeen lid, augustus 2016 

Dhr. J. van der Woude Algemeen lid, mei 2016 

Dhr. J. Steenweg Algemeen lid, mei 2017 

Mw. M. Visée Notulist 
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Lijst van afkortingen 

 

CCR  Centrale Cliëntenraad 

LCR  Lokale Cliëntenraad 

CRT  Cliëntenraad divisie Thuis 

LOC  Landelijk Orgaan Cliëntenraden 

NCZ  Netwerk Cliëntenraden Zorg 

WOC  Wetenschappelijk Onderzoekscommissie 

RvB  Raad van Bestuur 

RvT  Raad van Toezicht 

UNC  Universitair Netwerk Care (UNC) Zuid-Holland 

RCR WL/MD Regionale Cliëntenraad Westland Midden-Delfland 

RCR D/O Regionale Cliëntenraad Delft-Oostland 

CQ index Consumers Quality: cliënttevredenheidsonderzoek 

MT  Management Team 

GRZ  Geriatrische Revalidatie Zorg 

Prezo  Prestaties in de Zorg – de kwaliteitssystematiek in Pieter van Foreest 

ICT  Informatie en communicatie techniek 


