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Inleiding 
 

Medezeggenschap gaat om wat ons bindt; het is een samenspraak van cliëntenraden, medewerkers, 

MT, cliënten en naasten. 

 

Medezeggenschap en samenspraak vanuit de dagelijkse beleving en verwachting van bewoners en 

cliënten staat onverminderd hoog op de agenda van zowel alle cliëntenraden als het bestuur en 

management van Pieter van Foreest.   

 

Vooruitlopend op de nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) die in 2020 van 

kracht wordt, zijn er in Pieter van Foreest al stappen gezet in de verdere ontwikkeling van de 

medezeggenschap en samenspraak. Medezeggenschap blijft van grote waarde voor de formele 

momenten, samenspraak ontstaat daar waar dat mogelijk is in alle contacten van medewerkers met 

bewoners en cliënten. Samenspraak wil niets meer of minder zeggen dan er samen uit komen, samen 

beslissen wat nodig is, zowel op individueel niveau van de cliënt als op meer gezamenlijk niveau zoals 

in bijvoorbeeld huiskamergesprekken en familiebijeenkomsten alsook op het formele niveau, in de 

cliëntenraden. 

 

In 2019 is de nieuwe structuur van de cliëntmedezeggenschap en samenspraak
1
 daadwerkelijk 

ingevoerd. Deze nieuwe structuur houdt in dat er in de divisie Wonen, Zorg en Behandeling een 

tussenlaag in de medezeggenschap (de regionale raden) is verdwenen. Dit betekende dat er qua 

contacten en communicatie van de lokale cliëntenraden onderling en richting Centrale Cliëntenraad 

het een en ander veranderde en er naar nieuwe vormen gezocht werd.  

 

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de werkzaamheden, resultaten en activiteiten van de 

Centrale cliëntenraad, de Cliëntenraad Thuis en voor het eerst krijgen ook de lokale Cliëntenraden 

een plaats in het totale verslag.  

 

                                                      
1
 In het jaarverslag over 2018 is hier uitgebreid aandacht aan besteed, daarom wordt er in dit jaarverslag geen verdere uitleg 

meer aan gegeven 
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Inrichting van de medezeggenschap van cliënten in Pieter van Foreest 

Schematisch ziet de onderlinge taakverdeling van de cliëntenraden er als volgt uit:  

 

Raad TAAK VOORBEELDEN 

Lokale cliëntenraad 

(LCR) 

Behartigt de belangen van de 

bewoners op lokaal niveau 

en adviseert over 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, 

tevredenheidsmetingen 

Divisie Zorg Thuis  (CRT) 

Behartigt de belangen van 

cliënten van de divisie Thuis 

en adviseert over alles wat 

voor de divisie  Thuis als 

geheel belangrijk is 

Regelingen voor de divisie Thuis: kwaliteit, 

benoeming directeur Thuis, 

wachtlijstproblematiek, ketenzorg en transmurale 

zorg, divisiebegroting, nieuwbouw en ontwikkeling 

nieuwe zorgvormen  

Centraal (CCR) 

Behartigt de belangen van 

alle cliënten en adviseert 

over zaken van heel Pieter 

van Foreest 

Begroting, meerjarenbeleid, algemeen beleid 

t.a.v. huisvesting, voeding, was, recreatie, 

geestelijke zorg, maatschappelijke bijstand, 

kwaliteit, benoeming bestuurder en leden 

klachtencommissie, gesprek Raad van Toezicht, 

voorwaarden voor goede medezeggenschap, 

communicatie met alle raden + uitwisseling 

ervaringen, leren van elkaar, netwerk 

Verslag Centrale Cliëntenraad (CCR) 

 
De Centrale Cliëntenraad was ook in 2019 actief op vele terreinen. De focus lag naast een goede 

vertegenwoordiging van de cliëntbelangen op centraal niveau op het door-ontwikkelen van een 

heldere en effectieve communicatie met de achterban. Dit zijn met name de lokale cliëntenraden 

aangezien deze raden niet één op één vertegenwoordigd zijn in de CCR.  De Cliëntenraad Thuis 

(CRT) kent een directe vertegenwoordiging van de raad in de CCR, waardoor directe communicatie 

geborgd is.  
 

Vergaderingen CCR 

 

In 2019 hebben acht geplande vergaderingen plaatsgevonden. De vergaderingen vonden plaats 

volgens het vastgestelde principe: afwisselend een Onderling Overleg van de Centrale Cliëntenraad of 

een grote Overlegvergadering met de bestuurder. Aansluitend aan de Onderlinge Overleggen was er 

tijd gereserveerd voor een korte Overlegvergadering met de bestuurder. In totaal vonden er vier 

volledige en drie kortere Overlegvergaderingen plaats. De Overlegvergadering van 7 maart vond 

plaats in het bijzijn van het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de CCR, mevr. M. 

Vogelzang. Tijdens de diverse vergaderingen werden vertegenwoordigers uit de organisatie 

uitgenodigd om de CCR te informeren over actuele ontwikkelingen.  
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Gasten en thema’s bij de vergaderingen 

 

In 2019 bezochten de volgende gasten de vergaderingen van de CCR. 

 

Datum Gast Onderwerp Uitkomst 

7 -3-2019  mevr.  I. Boonman en mevr. 

S. Jansen, beiden 

klachtenfunctionaris 

Jaarverslag  

klachtenfunctionarissen 

Verzoek CCR om 

benchmark intern en 

extern en 

trendrapportage op te 

nemen in het verslag 

23-5-2019 dhr. A. Blom,  

programmamanager 

innovatie en expertise 

Innovatie CCR regelmatig 

informeren over 

innovatieve projecten; 

aanhaken van CCR bij 

de Wetenschappelijke 

Onderzoekscommissie  

23-5-2019 Mevr. W. Blom, 

relatiebeheerder zorgkantoor 

DSW 

Bijwonen vergadering CCR 

in het kader van contacten 

CCR-DSW 

Jaarlijks continueren  

22-8-2019 Dhr. P. Kramers,  

manager HRM 

Diverse vragen aangaande 

personeelsproblematiek 

wat zijn effect heeft op de 

cliënten, o.a. de zorgen 

over de herwaardering, het 

zelfroosteren, het 

personeelsverloop, de 

betrokkenheid van de 

locatiemanagers bij de 

werkvloer en het betrekken 

van cliëntenraad en 

cliënten bij planvorming 

CCR haakt aan bij de 

ontwikkeling van het 

vrijwilligersbeleid.  

CCR nodigt dhr. 

Kramers opnieuw uit na 

totstandkoming van het 

nieuwe strategisch 

personeelsbeleid 

10-10-2019 Dhr. N. Drost, manager 

informatie & automatisering 

 

Programmaplan Ict 2019 

en voortgang roadmap Ict  

CCR volgt de 

ontwikkelingen 

belangstellend, o.a. wat 

betreft de facilitering 

t.b.v. de nieuwe 

toezichthoudende 

technieken en domotica 

21-11-2019 Mevr. P. van der Vliet, eerste 

specialist ouderengenees-

kunde en dhr. T. Zwinkels, 

directeur WZB a.i. 

Handboek zorg voor de 

Vrijheid en Veiligheid en 

Wet Zorg en Dwang 

Onderwerp wordt het 

thema voor de 

Stamppottenbijeenkomst 

in januari 2020. De CCR 

volgt de voortgang van 

de implementatie 

gedurende het jaar 2020 

nauwlettend 

Overige thema’s in 2019 

 

Kwaliteit van de voeding  

 

In 2019 bleef er op enkele locaties veel ontevredenheid over de voeding bestaan. De CCR heeft op 

aangeven van de LCR Stefanna en na bespreking in de Overlegvergadering met de bestuurder de 

klachten geïnventariseerd onder alle raden. De klachten en opmerkingen zijn gebundeld aangeboden 

aan de directeur WZB, daarna zijn acties in gang gezet. De vraag is neergelegd om toe te zien op het 

leveren van goede kwaliteit naar wens van de bewoners en cliënten. Ook is verzocht de 

(on)tevredenheid en kwaliteit van de voeding structureel te meten en verbeteringen door te voeren.  
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Diverse lokale raden gaven aan intensief bij het onderwerp  betrokken te zijn en blijven. In locatie 

Akkerleven is op uitdrukkelijk verzoek van de LCR een project opgestart waarvan de uitkomsten begin 

2020 gereed komen. De resultaten zullen dan gedeeld worden met alle lokale raden om in eigen 

locatie voordeel mee te doen.   

 
Voortgang ontwikkeling cliëntmedezeggenschap en nieuwe visie op medezeggenschap en 

samenspraak; verankering van de inrichting van samenspraak en medezeggenschap 

 

Aan de inrichting van de gezamenlijke samenspraak werd in 2019 verder gewerkt. Vanuit de CCR 

stelde een afgeslankt werkgroepje ‘Visie’ in een vijftal sessies een compact actieplan samen van 

waaruit in de loop van 2019 diverse acties werden ontplooid en afgerond. 

 

Het volgende is gerealiseerd: 

Een aparte raad voor elke divisie, zoals in de nieuwe visie wordt beschreven, kwam tot stand of werd 

gecontinueerd: 

 Voor de divisie WZB kwam met ingang van september een (informeel) voorzittersoverleg met de 

directie WZB van de grond, waarin alle voorzitters van de lokale raden inclusief de voorzitter van 

de CCR plaatsnamen. De lopende zaken in de organisatie en de individuele raden konden worden 

besproken.  

 De CRT als raad voor de divisie Thuis, bleef bestaan in dezelfde hoedanigheid en fungeerde als 

klankbord en criticaster voor de directeur divisie Thuis. Voorgenomen adviesvragen aangaande de 

divisie Thuis werden in de CRT voorbesproken, waarna in de CCR het formele adviestraject werd 

doorlopen. Dit bleek een goede en pragmatische formule te zijn. 

 

Tijdens een gespreksronde eind 2018 bleek dat bij alle raden de nadruk ligt op directe samenspraak 

op lokaal niveau. Dit werd beschreven in het verslag Liefde en Lef op locaties
2
. Uit dit verslag bleek 

o.a. dat de formele medezeggenschap en de bezettingsgraad hier en daar versterking kon gebruiken. 

Door het benoemen van de contactpersonen, de start van een voorzittersoverleg en de inzet van 

ondersteuning vanuit LOC op aanvraag heeft de CCR hier een aanzet toe gegeven. Dit wordt in 2020 

voortgezet. Ook werd de communicatie vanuit de ondersteuner van de CCR naar de ondersteuners 

van de lokale raden en de CRT geïntensiveerd, waardoor er een aanzet werd gegeven tot intern 

netwerken. Deze structuur moet nog verder zijn beslag krijgen in 2020 en blijft continu op de agenda 

van de CCR. 

 

Vragen vanuit lokale raden naar de CCR 

Als uitvloeisel van de meer directe contacten tussen CCR en lokale raden vonden in de loop van 2019 

meerdere voorzitters de weg naar de CCR met vragen en voorstellen. De herkenbaarheid van de 

ondersteuner van de CCR als intermediair werkte bevorderend. Vragen vanuit de LCR’s werden 

geagendeerd in de CCR vergadering en voorgelegd aan de bestuurder of konden direct worden 

opgelost met praktische adviezen.  

 

Lidmaatschappen LOC 

De in 2018 gevoerde discussie over het lidmaatschap van de lokale raden bij LOC is in 2019 afgerond 

met het besluit dat de lidmaatschappen voor alle lokale cliëntenraden bij LOC worden gecontinueerd 

en vanuit het centrale budget worden betaald. Vanuit LOC kan ondersteuning op maat worden ingezet 

waar nodig, o.a. op basis van de inventarisaties uit het rapport Liefde en Lef op locaties.  

 

Adviesvragen tijdig aangekondigd en voorzien van een samenvatting 

Terugkerend thema was ook het adviestraject op zich. Meerdere malen heeft de CCR in 2019 

aangegeven om bij het toezenden van stukken een samenvatting te sturen van de meest belangrijke 

zaken met focus op de effecten voor cliënten. Dit in verband met efficiënte tijdsbesteding voor de 

CCR-leden; het lezen van lijvige stukken is immers niet de kerntaak van een CCR. Ook verzocht de 

CCR om tijdig aan te kondigen welke adviesvragen kunnen worden verwacht, bijvoorbeeld in de vorm 

van een kwartaaloverzicht. Alhoewel er in de loop van het jaar enige verbetering viel te bespeuren zal 

de CCR ook in 2020 dit punt blijven agenderen en kritisch vervolgen. 
                                                      
2
 Eind 2018 vond vanuit de CCR een gespreksronde plaats langs alle lokale cliëntenraden om de stand van zaken aangaande 

medezeggenschap en samenspraak te inventariseren. Dit rapport ligt naast de introductie van de nieuwe Visie en structuur ten 
grondslag aan het versterken van de medezeggenschap en samenspraak 
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Commissies, activiteiten en overige zaken 

 

Vaste en gelegenheidscommissies  

CCR leden namen in 2019 deel aan de volgende commissies in de organisatie:  

 Wetenschappelijke onderzoekscommissie WOC  

 Werkgroep vrijwilligersbeleid  

 Commissie opstellen profiel met lid van raad van bestuur  

 Deelname selectieprocedure 2
e
 Lid RvB 

 Voorbereidingsgroep ontwikkeling woonzorgcentrum Spoorzone 

 Gezamenlijke bijeenkomst van de OR en CCR inzake de plannen Spoorzone  

 Themabijeenkomst PvF Duurzaamheid 

 Project Verbinden in de wijk  

 Werkgroep ethiek (afgerond begin 2019) 

 

Financiële commissie  

De financiële commissie kwam in 2019 drie maal bij elkaar om de jaarrekening, financiële 

voortgangsrapportages en de begroting van Pieter van Foreest te bespreken met de manager Finance 

& Control. De commissie bracht vervolgens namens de CCR advies uit. 

 

Samenstelling financiële commissie 

De financiële commissie bestond in 2019 uit twee leden van de CCR, aangevuld met een lid vanuit 

LCR De Terwebloem. De commissie kon versterking gebruiken, daar het lid van de LCR afscheid 

nam. Vanuit Triangel meldde zich een nieuw lid aan. Ook voor 2020 vraagt de CCR weer aanwas van 

nieuwe leden voor de commissie.   

 

 

Functie Naam afgevaardigd uit  

Voorzitter sinds 2015 Dhr. M. van Meurs CCR  

Lid sinds 2018 Dhr. P. van Buuren CCR 

Lid tot 1-09-2019 Mw. L. van Leeuwen  LCR De Terwebloem 

Lid  sinds 1-09-2019 a.i. Dhr. H. Middelplaats CCR 

 

Informatiebijeenkomsten 

 De halfjaarlijkse regionale bijeenkomsten van Zorgkantoor DSW werden bijgewoond door 

vertegenwoordigers van de CCR. De toegezonden informatie werd gedeeld. 

 Vanuit een aantal lokale raden, CRT en CCR namen leden deel aan het landelijk congres 

cliëntenraden ‘Veerkrachtig samenwerken’ op woensdag 4 december 2019 mede georganiseerd 

door LOC en NCZ.  

 

Inzet LOC 

Met de bestuurder werd afgesproken de inzet van ondersteuning door LOC te continueren. De 

contactpersoon van LOC, Tiske Boonstra, werd in 2019 diverse malen geraadpleegd en ingezet.  

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het rapport Liefde & Lef op locaties, waarin het versterken van 

de lokale medezeggenschap & samenspraak een terugkomend thema was, besloot de CCR om LOC 

te verzoeken een voor de cliëntenraden van Pieter van Foreest op maat gemaakte en op de eigen 

situatie van toepassing zijnde (in company) basiscursus cliëntmedezeggenschap voor alle leden van 

de cliëntenraden te geven. Om de clientenraadsleden niet teveel te belasten met bijeenkomsten werd 
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de basiscursus gepland in plaats van een vierde Themabijeenkomst. De cursus vond eind november / 

begin december plaats en kende zowel een goede opkomst als kon op goede recensies bogen.  

Naast de waardevolle basisinformatie voor clientenraadsleden en de informatie over de komst van de 

nieuwe Wmcz werd ook het onderling netwerken van de cliëntenraden van Pieter van Foreest en de 

introductie van contactpersonen vanuit de CCR voor de lokale cliëntenraden onder de aandacht 

gebracht. De ingevulde evaluatieformulieren kenden lovende kritieken en werden voorzien van 

waardevolle opmerkingen, welke in de loop van 2020 opgepakt worden. De aanwezigheid van CCR-

leden bij deze trainingen gaf een goede impuls aan het onderling netwerken. Naar aanleiding van het 

besprokene in de cursus maakten diverse cliëntenraden afspraken met Tiske om specifieke vragen 

vanuit hun raad nader te ondersteunen.   

 

Contacten van de CCR met de ondernemingsraad (OR) van Pieter van Foreest 

CCR en OR spraken af om op halfjaarlijkse basis wederzijds contact te houden op niveau van de 

voorzitters. Organisatorische zaken die voor beide raden, vanuit weliswaar verschillend perspectief, 

belangrijk zijn worden in dat overleg besproken om te zien of er zo mogelijk samen opgetrokken kan 

worden. De al langer bestaande afspraak van onderling uitwisselen van notulen dient als basis voor 

deze contacten. De wens van OR om een afvaardiging van de CCR aan te laten sluiten bij diverse 

OR-commissies is vooralsnog niet door de CCR gehonoreerd. De CCR staat echter zeer welwillend 

tegenover wederzijdse consultatie en krachtenbundeling, echter bij gebrek aan menskracht is er 

voorlopig voor de genoemde variant gekozen.  

 

Deelname aan jury uitreiking Boven Verwachting Prijs 

Ook in 2019 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.  
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Adviesaanvragen en uitgebrachte adviezen CCR in 2019  

 

In 2019 is aan de CCR advies gevraagd en heeft de CCR uitgebracht over de onderstaande zaken: 

 

Onderwerp Advies CCR Reactie PvF op advies 

Inzet tijdelijk 2
e  

directeur 

WZB a.i. 

Positief, met als voorwaarde dat er 

een tussentijdse en eindevaluatie 

van de inzet plaatsvindt en verzoek 

tot toezenden van de uitgewerkte 

opdracht.  Tevens het verzoek om de 

noodzaak van de inzet van een 2
e
  

directeur mee te nemen in het licht 

van het voornemen om een 

tweehoofdige raad van bestuur in te 

richten 

Vaststellen besluit, onder toezegging van 

tussentijdse evaluatie en toezenden 

portefeuille verdeling 

Vorming tweehoofdige 

Raad van Bestuur  

Positief. De CCR heeft deelgenomen 

aan verkennende gesprekken met 

bureau van der Kruijs, waarin ook 

zorgen zijn uitgesproken vanwege de 

historie van Pieter van Foreest, 

waarin een wijziging in de 

topstructuur voor onzekerheid en 

onrust zou kunnen zorgen 

Vaststellen besluit, met de uitnodiging om 

een input te geven aan het opstellen van 

een profiel en deel te nemen aan de 

vervolgprocedure welke zeer zorgvuldig 

zal worden gelopen, gedachtig de geuite 

zorgen 

Kwaliteitsplan 

verpleeghuiszorg 2019   

Positief, met kanttekeningen t.a.v. de 

gelopen procedure. Advies om het 

proces tot opstellen van de 

kwaliteitsplannen voor het komende 

jaar gezamenlijk gestalte te geven 

zowel op centraal als decentraal 

niveau 

Toezegging dat de CCR betrokken 

wordt bij de opstelling van de  

kwaliteitsplannen 2020  

Realisatie nieuw  

woonzorgcentrum 

Spoorzone in Delft  

Positief over de haalbaarheidsstudie 

en ontwikkelovereenkomst Wzc 

Spoorzone. Voorstel tot meedenken 

bij het opstellen van een definitief 

ontwerp  

Vaststellen besluit.  

CCR wordt uitgenodigd om aan te 

sluiten bij de werkgroep Huisvesting 

Aanstelling lid RvB Positief advies na gesprek met mevr. 

de Jongh  

Besluit mevr. P. de Jongh per 1 januari 

2020 aan te stellen als lid van de raad 

van bestuur van Pieter van Foreest 

Jaarrekening 2018 Positief advies, met als aanmerking 

dat de CCR het zorgelijk vindt dat de 

zorgexploitatie een negatief resultaat 

genereert, terwijl de 

vastgoedexploitatie een positief 

resultaat laat zien ten opzichte van 

de intern vastgestelde normen.  

Vaststellen jaarrekening 2018 met dank 

voor de zorgvuldige advisering 

Investeringen Delfshove Het kostenplaatje voor Delfshove is 

meegenomen in het advies 

aangaande de concernbegroting 

2020. Inhoudelijk advies volgt in 

2020 

Vaststellen begroting 2020.  

Toezegging de inhoudelijke aspecten in 

de overlegvergadering van januari 2020 

te bespreken  

Concernbegroting 2020 Positief met  verzoek om aparte 

verantwoording inzet extra middelen 

W&T en inzichtelijk maken hoe de 

gestelde doelen (lees: 

Vaststellen begroting 2020.  

Advies om op lokaal niveau de inzet van 

activiteiten te monitoren door het 

bespreken van de lokale 
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veranderingen/verbeteringen t.b.v. 

cliënten) de resultaten gaan 

beïnvloeden. 

activiteitenprogramma’s. 

Budget cliëntmedezeggenschap lokaal/ 

centraal wordt vastgesteld. 

Meetinstrument 

cliëntervaringen divisie 

Thuis 

Positief, met verzoek om de 

uitkomsten toe zenden met 

aangeven hoe er vervolg zal worden 

gegeven aan de uitkomsten 

Ter vergadering is toegezegd de 

voortgang te delen 

Harmonisatie van de 

kosten voor het merken 

van kleding 

Positief Vaststellen besluit harmonisatie. 

In later stadium (2021) wordt vervolg 

adviesvraag betreffende de totale 

wasserij activiteiten voorgelegd aan 

CCR 

 

Overige onderwerpen in 2019  

 

De volgende onderwerpen zijn in 2019 tevens door CCR en Raad van Bestuur besproken: 

 Jaarplan Pieter van Foreest 2019 / 2020 

 Jaarverslag klachtenfunctionarissen 2018 

 Jaarverslag klachtencommissie 2018 

 Kaderbrief 2020 (onderwerpen aangedragen vanuit cliëntperspectief: Verbinden in de buurt, 

Samenspraak en Bejegening /gedragscode) 

 Gedragscode waarin de rechten en plichten van medewerkers worden vermeld, alsook die 

van cliënten. De CCR is voorstander om een dergelijk integraal document te introduceren in 

PvF, met nadruk op de wederkerigheid van rechten en plichten 

 Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan, cliënttevredenheid 

 Bestuursverslag 2018 

 Toezichtbezoeken Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg aan drie locaties van Pieter van 

Foreest en de implicaties van deze bezoeken 

 Kwaliteitsjaarverslag 2018 Pieter van Foreest 

 Kwaliteitsfoto’s 2019 verpleeghuiszorg Pieter van Foreest 

 Trendrapportage vrijwilligersbeleid ter voorbereiding op het nieuwe vrijwilligersbeleid 

 Ondersteuning van extern bureau tbv implementatie nieuwe structuur medezeggenschap & 

samenspraak 

 Budget cliëntenraden en vergoedingen clientenraadsleden 

 Handboek zorg voor de Vrijheid (advies is in 2020 gevraagd en uitgebracht) 
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Samenstelling CCR in 2019 

 

In 2019 vonden er diverse wisselingen plaats in de bezetting van de CCR. De CCR werd vanaf 1 

januari op een prettige manier geleid door de nieuwe onafhankelijk voorzitter, dhr. H. Middelplaats. 

Mevr. Koremans en dhr. Van Rossem namen op 27 juni afscheid van de CCR, waarop de vacante 

plaats vanuit de CRT direct bezet werd. Helaas lukte het in 2019 niet om een nieuw lid vanuit de regio 

Westland aan te trekken.  

 

Functie/  
afgevaardigd uit 

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

Voorzitter CCR Dhr. H. Middelplaats Onafhankelijk voorzitter Sinds 1-1-2019  

Vanuit de regio 
Delft/Oostland 

Dhr. T. Lockhorst LCR De Bieslandhof Sinds 2014  

Vanuit de regio 
Delft/Oostland 

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

Vanuit de 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 Tot 11-4-2019 

Vanuit de regio 
Westland/M. Delfland 

Plaats vacant Plaats vacant Sinds 11-4-2019 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. J. van Rossem - Tot 27-6-2019 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Mevr. T. van Eijbergen - Sinds 23-5-2019 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. M. van Meurs - Sinds 2015 

Ondersteuner CCR Mw. T. Somers Ondersteuner CCR  
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De Centrale Programmacommissie Cliëntenraden (CPC) 
 

Een afvaardiging uit lokale raden, cliëntenraad Thuis en CCR vormt samen met ondersteuning uit 

Pieter van Foreest de Centrale Programmacommissie Cliëntenraden. De commissie is centraal 

georganiseerd vanuit de CCR en bereidt de Themabijeenkomsten inhoudelijk voor. De leden van de 

CPC zijn op persoonlijke titel lid van de commissie; deelname aan de CPC staat open voor alle 

clientenraadsleden. De CPC kwam in 2019 driemaal bij elkaar. Met ingang van de nieuwe structuur 

cliëntmedezeggenschap was het zoeken naar een nieuwe vorm voor de themabijeenkomsten. Er werd 

een basisprogramma opgezet met de volgende onderdelen:  

 

Basisprogramma Themabijeenkomsten 

30 minuten Inloop en welkom 

30 minuten 

“Keek op de organisatie”  

 Update (algemeen) vanuit de organisatie (delen van informatie) door directie  

 Ruimte voor vragen stellen vanuit cliëntenraadsleden naar directie en afstemming 

onderling 

30 minuten 
Thema (per bijeenkomst verschillend)  

 Toelichting + presentatie (interactief met aanwezigen) 

30 minuten  
In gesprek ronde / aan de slag (actief met thema) 

 Incl. terugkoppeling  

30 minuten 
Stand van zaken voortgang nieuwe medezeggenschapsstructuur bespreken 

 Incl. afsluiting 

 

Tevens werd een zo goed mogelijk passend tijdstip bepaald voor de bijeenkomsten, zodat zowel 

bewoners als werkende leden van een cliëntenraad aanwezig zouden kunnen zijn. Dit werd bepaald 

op eind van een middag, op wisselende werkdagen van de week en wisselende locaties in het 

Westland of de regio  Delft/Oostland. Een voorstel om een themabijeenkomst op zaterdag te houden 

werd verworpen.  

De themabijeenkomsten 

 

Er vonden drie themabijeenkomsten plaats, in januari, mei en september.  

 Op 31 januari vond de traditionele Stamppottenbijeenkomst plaats. Alle cliëntenraadsleden, 

locatie- en thuiszorgmanagers, directie en bestuur en ook de ondersteuners van alle 

cliëntenraden waren uitgenodigd. De bijeenkomst was gewijd aan de introductie van de 

nieuwe structuur medezeggenschap & samenspraak en de uitkomsten van de gespreksronde 

langs alle cliëntenraden, uitgewerkt in het rapport Liefde & Lef op de locaties. Tevens werd 

er een toelichting gegeven op de start van het project Verbinden in de buurt.  

 De Themabijeenkomst van 16 mei had als centraal thema ‘Verbinden in de buurt’. Voorafgaand 

aan het thema gaven de directeuren van divisie Thuis en WZB een korte samenvatting van de 

belangrijkste zaken die in de beide divisies speelden in het programmaponderdeel “Keek op de 

Organisatie”. Het thema werd aan de hand van een presentatie toegelicht, waarna de aanwezigen 

in groepjes in gesprek gingen. Vanuit de zaal werden goede suggesties gegeven op zowel de 
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stand van zaken in de organisatie als het project ‘Verbinden in de buurt’. Met name de zorgen voor 

de toenemende vergrijzing, eenzaamheid en kwetsbaarheid van alleenwonende ouderen werden 

veelvuldig genoemd.  In het afsluitende gedeelte werd aandacht besteed aan de stand van zaken 

rondom de medezeggenschap en samenspraak 2.0. Een algemene opvatting was dat de 

voorzitters van de LCR’s de contacten onderling en met de directeur WZB in de vorm vaan een 

overleg misten. Er werd toegezegd om voortaan, voorafgaand aan de volgende 

Themabijeenkomsten, een uur in te plannen voor een informeel overleg. 

 Op 19 september vond de Themabijeenkomst ‘Vrijwilligersbeleid’ plaats. Aan de hand van de 

trendrapportage die was opgesteld en van waaruit het nieuwe beleid zal worden ontwikkeld  

werden stellingen bediscussieerd. Er kwam een flinke discussie met aandachtspunten tot stand. 

Tips en antwoorden werden meegenomen ten behoeve van de beleidsontwikkeling aangaande 

het opstellen van het vrijwilligersbeleid. Ook deze bijeenkomst werd zeer gewaardeerd door de 

aanwezige clientenraadsleden.   
 

Voorzittersoverleg 

 

Omdat het onderling contact van de voorzitters van de lokale raden en het contact met de directie erg 

werd gemist werd het voorzittersoverleg van de divisie WZB ingesteld, voorafgaande aan elke 

Themabijeenkomst. Het voorzittersoverleg kent een informeel karakter (in het kader van 

samenspraak) en wordt ook bijgewoond door de voorzitter van de CCR, om zo een directe verbinding 

met de CCR te kunnen onderhouden. Voorafgaand kunnen de voorzitters vragen voor de directie 

indienen bij de ondersteuner van de CCR, die de vragen bundelt en voorlegt. Er werd afgesproken dat 

het overleg wisselend zal worden voorgezeten en genotuleerd door aanwezige deelnemers. Deze 

formule voldeed aan een behoefte en zal worden gecontinueerd.  

 
Samenstelling CPC 
 

De CPC bestond in op 31 december 2019 uit de volgende leden: 

 

NAAM  FUNCTIE 

Dhr. H. Middelplaats Onafhankelijk voorzitter CCR 

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

Mw. A. Bantjes Lid LCR De Opmaat/Duinhof/Vlietzicht 

Dhr. T. Lockhorst Lid LCR De Bieslandhof 

Dhr. P. Jongejan Lid LCR De Kreek 

Mw. J.P. Salomé Lid LCR De Triangel 

Dhr. J. Steenweg Lid CRT 

Mevr. van Laarhoven Directeur divisie Thuis  

Mevr. Jaszmann Directeur divisie WZB 

Mevr. T. Somers Ondersteuner CCR 

 
De CPC kan nog aanvulling gebruiken uit de gelederen van de cliëntenraden.  
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Cliëntenraad Thuis (CRT) 

 
Vergaderingen CRT 
 

De CRT kwam in 2019 vijf keer bij elkaar. Het voorzitterschap werd afgewisseld door de voorzitter van 

de CRT en de directeur divisie Thuis. 

Besproken onderwerpen  

 

In de vergaderingen zijn gedurende het jaar de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 De CRT heeft de mogelijkheden verkend om in de regio aan te kunnen haken bij initiatieven voor het 

aanbieden van geestelijke zorg aan cliënten. 

 Het overzicht van klachten over de divisie Thuis is elk kwartaal besproken. 

 Regelmatig is er namens de CRT een inhoudelijk artikel in Pieters nieuws geplaatst, maar ook is de 

CRT met een aantal cliënten inhoudelijk in gesprek gegaan. 

 De beoogde nieuwe meetinstrumenten “verzamelen en delen van cliëntervaringen in de divisie Thuis” 

zijn uitgebreid besproken en becommentarieerd.  

 De concept business case Delfshove is aan de CRT voorgelegd.  

 De ontwikkelingen in de Wmo zijn nadrukkelijk besproken. Met name ook in relatie tot de aanbesteding 

en de implementatie daarvan. 

 Ook is er veel gesproken en bijgepraat over diverse onderdelen in relatie tot externe ontwikkelingen.  

 De CRT is een lidmaatschap aangegaan bij het Netwerk Client-en Raad Zorg (NCZ). 

 De kwartaalrapportages zijn besproken in de vergaderingen. Daarnaast is de CRT is aanwezig 

geweest bij de MT beleidsdag, waarin de managers de jaarplannen hebben gepresenteerd. 

 Er is een themabijeenkomst georganiseerd: Cliëntenraad Thuis verbinden met de organisatie.  

 

Bijeenkomsten 

 

De CRT was vertegenwoordigd in verschillende externe bijeenkomsten: 

 Het inspiratietraject: Verbinden in de buurt.  

 Een spiegelbijeenkomst GRZ op 14 maart. Op basis van de input die daar is gegeven door de 

deelnemers, is vanuit de GRZ een verbeterplan opgesteld. 

 Een symposium over onderzoeken en innovaties, wat werd georganiseerd door Pieter van Foreest op 

8 april. 

 Een brainstormsessie die op 24 oktober is georganiseerd over het thema eenzaamheid op Delfshove. 

 De landelijke dag cliëntenraden thuiszorg / wijkverpleging op 15 november. 

 Het landelijke congres cliëntenraden op 4 december in Nieuwegein. 

 

Samenstelling en bekendheid CRT 

 

Mevrouw van Eijbergen en de heer de Koning zijn herbenoemd als lid van de CRT. Mevrouw 

Vermeulen is als aspirant lid in de cliëntenraad verwelkomd. In het Westland is een wervingsactie 

opgestart om een nieuw lid te werven voor de CRT. Mevrouw van Eijbergen heeft in 2019 de rol van 

dhr. J. van Rossem in de CCR overgenomen. 

 

In het kader van het profileren van de CRT is gestart met het sturen van een introductiebrief naar 

nieuwe cliënten. Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Met de afdeling Marketing & 

Communicatie is een wervingscampagne opgesteld. 
 



   

15 

 

Samenstelling CRT per december 2019 

 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. M. van Meurs Voorzitter + lid CCR 

Dhr. J. van Rossem Secretaris + lid CCR (tot 27-6-2019) 

Mw. T. van Eijbergen 
Algemeen lid, september 2016;  
(vanaf 23-5-2019 tevens lid CCR) 

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. J. Vermeulen Algemeen lid, mei 2019 

Mw. M. Visée Secretariële ondersteuning 
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Verslag lokale cliëntenraden (LCR) Pieter van Foreest 
 

Voor het eerst wordt in het centrale verslag cliëntmedezeggenschap ook een plaats ingeruimd voor de 

lokale raden. In het licht van de (nieuwe) Wmcz om de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de 

cliënt te laten plaatsvinden, is dit een logische stap in de ontwikkeling van samenspraak en samen 

versterken. Dit verslag geeft in het kort de items weer die per lokale cliëntenraad in 2019 de revue 

hebben gepasseerd. 

 

LCR Onderwerp 

Akkerleven / Singelhof 
Naast alle reguliere onderwerpen was het grote thema: 

 Kwaliteit van de voeding 

De Bieslandhof 

De cliëntenraad maakte een nieuwe start door het vertrek van leden en 

het beginnen van nieuwe leden. De LCR zette een jaarplan op met de 

volgende punten: 

 Besteding gelden waardigheid en trots als vervolg op de positieve 

advisering,   

 Het vrijwilligersbeleid 

 Voeding en ambiance 

 Verbetering dialoog in MDO-verband en huiskamergesprekken 

 Waardering van De Bieslandhof op Zorgkaart Nederland 

 Sociale media en communicatie vanuit de Raad.  

Naast deze vaste agendapunten is de raad betrokken geweest bij: 

 De kosten van het wassen 

 Parkeren 

 Het dragen van badges  

 Betaalmogelijkheid door bewoners bij activiteiten 

 Het hitteprotocol 

 Medicatiebeleid 

 Rapportage inspectiebezoek 

 Gastvrouw “nieuwe stijl” 

 Visie met notitie “ Ik en Zo” (thuis als mogelijk). 

De Hooge Tuinen 

Doorlopende thema’s die extra aandacht vergden: 

 Zorgvernieuwing (kweektuin) 

 Extra middelen  

De Kreek 

Onderwerpen: 

 Kwaliteit en keuze van de warme maaltijden 

 Koppelbed 

 Procedures rondom crisisopname 

 Verwerven 2e rolstoelfiets 

 Fotoproject , mogelijk gemaakt door de PvF Boven Verwachting prijs. 

 Toewijzing extra plaatsen in het kader van de wlz 

 Opstart vrijwilligers-klusteam 

 Uitbreiding LCR met 4 leden zodat elke afdeling vertegenwoordigd is. 

De Opmaat / 

Duinhof/Vlietzicht 

De LCR heeft met veel wijzigingen te maken gehad: 

 Integratie Duinhof/Opmaat met Vlietzicht; wijziging van voorzitter 

LCR; wijziging van alle teammanagers (4 stuks inclusief facilitair) 

en locatiemanager 

 Splitsing van de vergaderingen met PvF verantwoordelijken in 

operationeel en strategisch overleg 

 Wijziging van structuur en leverancier van de maaltijden in 

Duinhof/Opmaat  

Thema’s waar de LCR zich mee bezig hield: 

 Initiatief om meer betrokkenheid te krijgen met de 

(vertegenwoordigers van) de bewoners.  
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 Beoordelingen en besteding van de budgetten Waardigheid en 

Trots.  Maar tegelijk beperkingen door tekorten in algemene 

budgetten. 

 Renovatie van Duinhof en Opmaat. Dit project is gestart, maar 

zal ook in 2020 nog doorlopen 

De Terwebloem 

Onderwerpen: 

 Jaarplan locatie 

 Begroting 2019 

 Waardigheid & Trots gelden 

 Verbinden in de buurt 

 Facilitaire zaken  

 Bewonerszaken  

 Cliëntervaring  

 Werving nieuwe LCR lid / voorzitter  

 Geestelijke verzorging  

 Terugkoppeling VAC Overleg  

 Coach traject Liefde & Lef o.l.v. Ruth Keuning  (externe coach) 

 Kennismaking met Mw. Salomé, contactpersoon vanuit de CCR  

Delfshove 

Afscheid van de ondersteuner van de LCR; deze is nog niet 

vervangen. Tevens nam een lid afscheid; werving van nieuwe leden 

blijkt een doorlopend proces echter zonder resultaat.  

Thema’s: 

 Verdere afbouw van het aantal cliënten op de locatie in het 1
e
  half 

jaar met daarbij de impact op de bedrijfsvoering en de LCR (o.a. 

geen ondersteuner meer) 

 Invulling van de LCR als onderdeel van de medezeggenschap op 

de locatie 

- Gezien de vermindering van het aantal WLZ gefinancierde 

bewoners was de vraag of er geen vorm van platform van 

bewoners Vorrinkplein ingericht zou moeten worden; er is nog 

geen vervolg aan gegeven na directiebesluit 

- Ondersteuning vanuit de CRT/CCR van de voorzitter, 

waardoor de LCR Delfshove beter aangehaakt is bij de zaken 

die spelen, maar tegelijkertijd de voorzitter qua inzet van zijn 

uren enigszins ontzien kon worden 

 Opbouw in aantal cliënten in de 2
e
 helft van 2019 en de reden en 

impact daarvan 

 Businesscase toekomstplan Delfshove 

 Samenwerking tussen de voorzitter LCR en locatiemanager is 

positief benoemd door beide partijen; het samen sparren waarvoor 

gekozen is als er wat speelt maakt de lijnen kort en geeft snelle 

slagen. 

Overige (standaard) zaken: 

 VIM-meldingen,  

 Terugkoppeling omtrent voeding en welzijn en personele 

aangelegenheden. 

Die Buytenweye 

De LCR vergaderde regelmatig volgens gestructureerd schema.  

De LCR houdt maandelijks een spreekuur voor de bewoners.  

Nieuwe bewoners worden d.m.v. een huisbezoekje met presentje 

welkom geheten door een lid van de LCR.   

Leden van de LCR hebben deelgenomen aan de Basiscursus 

cliëntmedezeggenschap, zijn aanwezig geweest bij de 

Themabijeenkomsten en hebben daarnaast regelmatig overleg met het 

LOC. 

Onderwerpen/aandachtspunten 

 Samenwerking en communicatie cliëntenraad – management 

 Clienttevredenheid 
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 Herinrichting begane grond 

 Vervangen van keukens en herinrichting van de 

verpleegafdelingen 

 Herkenbaarheid personeel en vrijwilligers 

 Personele bezetting 

 Vrijwilligersbeleid 

 Begroting locatie 

 Jaarplan Die Buytenweye 

 Activiteiten/welzijn 

 Verbinden met de wijk 

De volgende adviezen werden gegeven: 

 Gevraagd verzwaard advies warme maaltijd naar de avond 

Speerpunten  

 Herkenbaarheid personeel 

 Herinrichting begane grond 

Lindenhof 

De LCR startte met een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. Hierdoor 

beleefde de raad als het ware een herstart.  

Het 30 jarig bestaan van de Lindenhof werd uitgebreid gevierd, o.a. 

met een bijdrage van de LCR met een lezing over de geschiedenis van 

de bejaardenzorg door de eeuwen heen.  

Onderwerpen / aandachtspunten: 

 Investeringen in het gebouw om de Lindenhof toekomst 

bestendig te maken; zoals de noodzakelijke ingreep betreffende 

aanpassing van de drempels naar de douche. 

 Positief advies aangaande nieuwe locatiemanager  

 LCR leverde ideeën voor een foto galerij bij de ingang van het 

pand en op de verdiepingen voor herkenbaarheid van de 

medewerkers bij de bewoners. 

Sonnevanck 

Onderwerpen/aandachtspunten  

 Rolstoel reparatie i.s.m. de plaatselijke fietsenmaker opgestart 

 Volière geïnstalleerd  

 Veel aandacht besteed aan de nieuwe koks  

 Op de begane grond is een boekenkast  gerealiseerd  

 Sonnevanck 55 jaar de sponsoring geregeld  

 ReSell donatie ontvangen  

 Diverse gesprekken gevoerd met bewoners en mantelzorger over 

hun problemen  

 Het aangeven van een plan voor het plaatsen van fietsen rondom 

Sonnevanck  

Stefanna 

Onderwerpen/aandachtspunten  

 Bijdrage geleverd aan verbeterplannen t.a.v. Persoons Gericht 

Werken, Pieter’s dossier,  hygiëne en medicatieveiligheid. 

 Aanwezigheid LCR op familie-avonden 

 Betrokken bij de sollicitatie van de nieuwe locatiemanager en een 

nieuwe teammanager. 

 Betrokken bij de afbouw van Stefanna 5, dit is naar tevredenheid 

verlopen. 

 LCR nam zitting in de redactie van het nieuwsblad Stefanna nieuws 

 LCR is daadwerkelijk betrokken bij enkele verbouwingen. 

 Kwaliteit van het eten is blijvend onder de aandacht van de LCR.  

 Ook schoonmaak en welzijn blijft een continu aandachtspunt van de 

LCR; voor het punt ‘welzijn’ wordt de LCR nu betrokken bij 

visievorming en uitwerking. 

 Suggesties voor het ‘Verbinden met de buurt’ door de LCR: 

 - inzet van leerlingen van de Praktijkschool in het tuinonderhoud;  

-  oprichten van het Grijze Koppenorkest en 

-  instellen van Taal Oefen Plaatsen 
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Triangel 

Belangrijkste onderwerpen en activiteiten  

 Familiebijeenkomst georganiseerd samen met de medewerkers van 

de Triangel betreffende Persoons Gericht Werken. Goede 

bijeenkomst met redelijke opkomst 

 Huiskamerbijeenkomsten en de nieuwe bewoners bijeenkomsten, 

deze werden ook samen met de medewerkers georganiseerd.  

 Samen met de medewerkers van Triangel is er een fotoreportage 

gemaakt voor alle gangen op de 3 verdiepingen over Oud De Lier, 

deze is geopend tijdens de jaarlijkse voorjaarsmarkt 

 In gezamenlijk overleg de Waardigheid en Trots gelden besteed naar 

ieders tevredenheid 

Veenhage 

De LCR heeft in 2019 te maken gehad met structurele problemen: een 

ondervertegenwoordigde raad en absentie van ondersteuning 

belemmerden een soepel medezeggenschapsjaar. 

Thema’s die speelden:  

 Klachten van bewoners over gebrek aan personeel en juiste 

aandacht door personeel, klachten over de kwaliteit van de 

voeding, klachten over hygiëne, klachten over (gebrek aan) 

management,  

 De LCR onderzoekt de besteding van budgetten in de 

jaarplannen. 

De LCR waardeerde de gezamenlijke aanpak van problemen op 

locatie, de (vaak ongevraagde) inzet van en persoonlijke aandacht 

door het personeel voor de bewoners en de altijd positieve instelling 

van de medewerkers. 

Weidevogelhof 

In 2019 bestond de LCR uit drie personen. De LCR vergaderde  

volgens rooster 6x met het volledige locatiemanagement en had twee 

weken daarvoor een onderling vooroverleg.  

Regelmatig terugkerende agendapunten: 

 Invulling van de zorgroosters, de vacatures en de financiële 

positie. Doordat er vier aparte woontorens zijn, is deze 

problematiek ingewikkeld en blijft deze zorgelijk. 

 Besteding van de gelden uit het project Waardigheid en Trots. 

Een pijnpunt in deze is de terugloop van het aantal vrijwilligers. 

 Maaltijdverzorging was een terugkerend thema, waaronder 

bijvoorbeeld het te vroeg klaarmaken van de avondmaaltijd. 

 Voortgang van de realisatie van het kwaliteitsplan, waarbij door 

het management staat aangegeven wanneer welk onderdeel 

gerealiseerd moet zijn. 

Zorgpunt voor de LCR: 

 Werving van nieuwe leden  

 Communicatie met de achterban, dit wordt voor een deel opgelost 

door deelname van een lid van de cliëntenraad aan de 

huiskamergesprekken per afdeling. 

Overige besproken zaken: 

 De LCR is betrokken bij en geïnterviewd voor de Prezo-audit van 

de Weidevogelhof. Na verbetering van het punt brandveiligheid 

werd het keurmerk behaald.  

 Procedures met betrekking tot: mishandeling door personeel, 

medicijnuitgifte, mondzorg en rapportages andere disciplines  

De LCR waardeert het zeer dat bij het overleg met het 

locatiemanagement altijd alle teammanagers aanwezig zijn. Tevens de 

complimenten aan de notuliste voor het notuleren en de snelle 

aanlevering van de benodigde vergaderstukken.  
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Lijst van gebruikte afkortingen 

 

CCR  Centrale Cliëntenraad 

CRT  Cliëntenraad divisie Thuis 

LCR  Lokale Cliëntenraad 

LOC  Landelijk Orgaan Cliëntenraden 

F&H  Facilitair en Huisvesting 

GRZ  Geriatrische Revalidatie Zorg 

ICT  Informatie en communicatie techniek 

MDO  Multi Disciplinair Overleg  

MT  Management Team 

NCZ  Netwerk Cliëntenraden Zorg 

OR  Ondernemingsraad 

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

RvB  Raad van Bestuur 

RvT  Raad van Toezicht 

UNC  Universitair Netwerk Care (UNC) Zuid-Holland 

VAC  Voedings Advies Commissie 

VIM  Veilig Incidenten Melden  

Wzc  Woonzorgcentrum 

WLZ  Wet langdurige zorg 

WMCZ   Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen  

WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning 

WOC  Wetenschappelijk Onderzoekscommissie 

WZB  Wonen, Zorg en Behandeling 

ZVW  Zorgverzekeringswet 

 


