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Inleiding 
 
De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest heeft in 2020 grotendeels in het teken gestaan van 
de Covid-19 pandemie. Dit heeft het belang van medezeggenschap en samenspraak onderstreept. De 
maatregelen die moesten worden genomen om verspreiding van het virus te voorkomen raakten 
cliënten, familie/mantelzorgers en medewerkers. Regelmatig overleg met de cliëntenraden om 
ontwikkelingen te bespreken en draagvlak te creëren was belangrijk. Reguliere vergaderingen en 
bijeenkomsten konden niet altijd doorgaan of werden omgezet in digitale vergaderingen of er was 
telefonisch contact.  
 
De verdere ontwikkeling van medezeggenschap en samenspraak zoals die was gepland voor 2020 is 
door de Covid-19 pandemie tijdelijk op een laag pitje gezet en wordt in 2021 weer opgepakt. Wel is 
gewerkt aan de omzetting van de samenwerkingsovereenkomst naar medezeggenschapsregelingen 
zoals voorgeschreven in wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) die per 1 juli 2020 
van kracht is geworden. Streven is dat de medezeggenschapsregelingen begin 2021 door alle 
cliëntenraden en de raad van bestuur worden vastgesteld.  
 
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de werkzaamheden, resultaten en activiteiten van de 
Centrale cliëntenraad, de Cliëntenraad Thuis en de lokale Cliëntenraden.  
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Inrichting van de medezeggenschap van cliënten in Pieter van Foreest 
Schematisch ziet de 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) 
 
Vergaderingen CCR 
 
In 2020 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 september is hiervan 
afgeweken waardoor er in totaal drie volledige en vijf kortere Overlegvergaderingen plaatsvonden. De 
Overlegvergadering van 5 maart vond plaats in het bijzijn van het lid van de Raad van Toezicht op 
voordracht van de CCR, mevr. M. Vogelzang. Op 26 november heeft de CCR haar tijdens een 
onderling overleg met haar gesproken over de ontwikkelingen rondom Covid-19. Tijdens de diverse 
vergaderingen werden vertegenwoordigers uit de organisatie uitgenodigd om de CCR te informeren 
over actuele ontwikkelingen. Door de Covid-19 pandemie werden vijf van de acht vergaderingen 
online gehouden. Alleen de vergaderingen van 16 januari, 5 maart en 17 september hebben op locatie 
plaatsgevonden.  
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Gasten en thema’s bij de vergaderingen 
 
In 2020 bezochten de volgende gasten de vergaderingen van de CCR. 
 

Datum Gast Onderwerp Uitkomst 

5-3-2020 Mw. M. Vogelzang, lid raad 
van toezicht PvF 

Bijwonen vergadering CCR 
in het kader van contacten 
CCR-RvT 

In november nog een 
overleg bijwonen. 

5 -3-2020  Mw.  A. Jaszmann, directeur 
WZB en mevr. J. 
Timmerman, locatiemanager 

Care Rate Verzoek CCR om 
benchmark intern en 
extern en 
trendrapportage op te 
nemen in het verslag 

28-5-2020 Dhr. A. Blom,  
programmamanager 
innovatie en expertise 

Innovatie CCR regelmatig 
informeren over 
innovatieve projecten; 
aanhaken van CCR bij 
de Wetenschappelijke 
Onderzoekscommissie  

17-9-2020 Dhr. P. Kramers,  
manager HRM 

Vragen n.a.v. het 
strategisch 
personeelsbeleid 

  
 

26-11-2020 Mw. M. Vogelzang, lid raad 
van toezicht PvF 

Informeel overleg in het 
kader van contacten CCR-
RvT 

 

Overige thema’s in 2020 
 
Bezoekregeling 
Als gevolg van de Covid-19 pandemie werden vanaf 20 maart alle locaties gesloten voor bezoek. 
Vanaf juni was er weer bezoek mogelijk. Hiervoor is een bezoekregeling opgesteld waarbij de 
richtlijnen van het RIVM werden gevolgd en ook verschillende fases te onderscheiden zijn. Afhankelijk 
van de situatie met wel of geen besmettingen of verdenkingen wordt bepaald wat mogelijk is aan 
bezoek. De CCR heeft akkoord gegeven op de bezoekregeling en meegedacht over de communicatie 
en het creëren van draagvlak voor de bezoekregeling.  

Medicatieveiligheid 
Begin 2020 worden op twee locaties inspectiebezoeken gehouden gericht op de medicatieveiligheid. 
De IGJ constateert dat op punten verbetering nodig is in het medicatieproces. Bij een volgend bezoek 
van de IGJ in juni blijkt dat de ingezette verbeteringen niet voldoende zijn. Het beleid is goed maar de 
scherpte en compliance op de werkvloer ontbreekt. Voor de gehele organisatie wordt een 
verbetertraject opgezet en audits uitgevoerd. De CCR heeft de uitkomsten van de audits ontvangen 
en medicatieveiligheid is een vast punt op de CCR agenda geworden.  

Implementatie Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) 
Per 1 juli is de Wmcz 2018 in werking getreden. In 2019 is hierop vooruitlopend al de visie op 
medezeggenschap en samenspraak ontwikkeld. Ook is de inrichting van samenspraak en 
medezeggenschap verankerd met daarbij nadruk op directe samenspraak op lokaal niveau. In 2020  
heeft een werkgroep van de CCR de huishoudelijk reglementen aangepast en de 
samenwerkingsovereenkomst omgezet naar medezeggenschapsregelingen voor CCR en LCR 
conform de Wmcz 2018. De concept reglementen zijn voorgelegd aan de lokale cliëntenraden. 
Streven is de aangepaste regelingen in het eerste kwartaal van 2021 vast te stellen. 
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Commissies, activiteiten en overige zaken 
 
Vaste en gelegenheidscommissies  
CCR leden namen in 2020 deel aan de volgende commissies in de organisatie:  

 Wetenschappelijke onderzoekscommissie WOC  

 Werkgroep vrijwilligersbeleid  

 Commissie opstellen profiel voorzitter en lid van raad van bestuur  

 Deelname selectieprocedure Lid RvB 

 Voorbereidingsgroep ontwikkeling woonzorgcentrum Spoorzone 
 

Financiële commissie  
De financiële commissie kwam in 2020 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 2020 uit twee leden van de CCR, aangevuld met een lid vanuit 
LCR Triangel. Er is niet actief op zoek gegaan naar een nieuw lid vanuit de LCR. De voorzitter CCR is 
a.i. lid gebleven van de commissie. Voor 2021 is het goed om weer op zoek te gaan naar aanwas voor 
de commissie vanuit de LCR.    
 

Functie Naam afgevaardigd uit  

Voorzitter sinds 2015 Dhr. M. van Meurs CCR  

Lid sinds 2018 Dhr. P. van Buuren CCR 

Lid sinds 2020 Dhr. J. Nienhuis LCR Triangel 

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

 
 
Inzet LOC 
De CCR en alle lokale cliëntenraden zijn lid van het LOC en kunnen gebruik maken van de inzet en 
ondersteuning. De contactpersoon van LOC, Tiske Boonstra, werd in 2020 diverse malen 
geraadpleegd en ingezet. In maart heeft zij een training voor een deel van de ondersteuners van de 
lokale cliëntenraden verzorgd.  Door Covid-19 kon de training die gepland stond voor de andere 
ondersteuners niet doorgaan. De bedoeling is deze in 2021 te organiseren. In de tweede helft van 
2020 heeft zij ondersteund bij het aanpassen van het huishoudelijk reglement en het omzetten van de 
samenwerkingsovereenkomst naar een medezeggenschapsregeling om te zorgen dat we voldoen aan 
de Wmcz 2018 die 1 juli 2020 is ingegaan. Ook heeft een jurist van LOC in december de concept 
reglementen bekeken op juistheid en volledigheid.  
 
Contacten van de CCR met de ondernemingsraad (OR) van Pieter van Foreest 
De voorzitters CCR en OR hebben contact wanneer er zaken zijn die voor beide raden, vanuit 
weliswaar verschillend perspectief, belangrijk zijn. Dan wordt in overleg besproken of er zo mogelijk 
samen opgetrokken kan worden. De notulen van beide raden worden uitgewisseld.  
 
Deelname aan jury uitreiking Boven Verwachting Prijs 
Ook in 2020 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 2020  
 
In 2020 is aan de CCR advies gevraagd en heeft de CCR uitgebracht over de onderstaande zaken: 
 

Onderwerp Advies CCR Reactie PvF op advies 

Handboek Zorg voor de 
vrijheid 

Positief, met een aantal voorwaarden 
ten aanzien van de communicatie 
naar cliënten en medewerkers.  
Verder de afspraak dat de CCR 
regelmatig op de hoogte zal worden 
gehouden over de voortgang van het 
traject. 
 

Toezegging dat de punten over de 
communicatie uitgevoerd zullen worden 
en dat de CCR regelmatig in de 
overlegvergadering ingelicht zal worden 
over de voortgang van het traject. 

Investeringen Delfshove Positief, met aandacht voor heldere 
communicatie en verwachtingen-
management richting huidige en 
nieuwe bewoners en aandacht voor 
medezeggenschap en samenspraak 
tijdens het gehele proces.  

 

Investering wordt gedaan conform plan en 
businesscase. Aandachtspunten wordt 
opgepakt door manager Delfshove. 

Kwaliteitsbudget 2020 Positief, met de toezegging dat in 
2021 de CCR eerder betrokken zal 
worden bij de keuzes voor 
bestedingen in het kader van het 
kwaliteitsbudget. Tevens zal de CCR 
regelmatig een update over de 
voortgang van de inzet van de 
bestedingen ontvangen.  

Kwaliteitsbudget 2020 is vastgesteld. 
CCR zal tijdig betrokken worden bij de 
keuzes voor de bestedingen van het 
kwaliteitsbudget 2021.  

Kwaliteitsplan 
Verpleeghuiszorg 2020 

Positief, onder voorwaarde dat   
rapportages en resultaten vanuit de 
commissies voor kwaliteit en 
veiligheid voortaan naar de CCR 
worden gezonden om de voortgang 
te volgen. Tevens de resultaten uit 
de interne audits op gebied van 
medicatie, hygiëne en voeding.   

CCR zal periodieke rapportages VIM 
commissie en commissie Zorg voor 
Vrijheid ontvangen. De resultaten van 
interne audits op het gebied van 
medicatie, hygiëne en voeding zullen 
gedeeld worden. 

Jaarrekening 2019 Positief Jaarrekening 2019 is vastgesteld.  

Herziening 
Klachtenreglement 

Positief, met aandachtspunt dat het 
belangrijk is dat de klager op de 
juiste wijze geïnformeerd wordt in 
duidelijke en eenvoudige taal. 
Verzoek CCR de aan de nieuwe 
situatie aangepaste klachtenfolder 
toe te sturen. 

Het advies om klagers op een juiste en 
heldere manier te adviseren over ‘de 
nieuwe situatie’ wordt overgenomen.  

Benoeming Voorzitter 
RvB 

Positief, na bespreking gewenste 
profiel en na gesprek met mevr. P. 
de Jongh. 

Mevrouw P. de Jongh wordt door RvT 
benoemd als voorzitter RvB per 1 
januari 2021. 

Aanstelling lid RvB Positief, afvaardiging CCR heeft 
gesproken met twee kandidaten 
waarvan de heer G. Waterink de 
voorkeur had. 

De heer G. Waterink wordt door RvT per 
1 januari benoemd als lid RvB. 

Vrijwilligersbeleid Positief, met toezegging dat een 
verbindingszin wordt toegevoegd 
over de cliëntmedezeggenschap in 
relatie tot vrijwilligersbeleid. Tevens 
zal de CCR op de hoogte gehouden 

Verbindingszin is opgenomen in het 
beleid. Toezegging dat CCR op de 
hoogte gehouden wordt van de 
implementatie.   
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worden van de implementatie van het 
vrijwilligersbeleid.  
 

Schetsontwerp 
Naaldhorst 

Positief, met voorwaarde dat ten 
aanzien van de toekomst van 
Sonnevanck, Triangel en Duinhof 
geen onomkeerbare beslissingen 
genomen mogen worden en met het 
advies terughoudend te zijn met de 
verkoop van een deel van de grond 
van het Naaldhorstterrein.  
 

Nog te ontvangen 

Investering verbouwing 
Duinhof 

Positief, na navraag bij de lokale 
cliëntenraad van Duinhof en met 
verzoek dat de lokale cliëntenraad 
ook tijdens de verbouwing op de 
hoogte  zal worden gehouden.  

Definitief besluit investering verbouwing 
Duinhof.  

Begroting 2021 Positief, met opmerking dat het, 
evenals bij de begrotingen 2019 en 
2020, lastig is een koppeling te 
kunnen constateren tussen de 
gestelde doelen opgenomen in de 
jaarplannen en de invloed hiervan op 
de financiële resultaten.  

Toezegging dat activiteiten in het 
jaarplan die gevolgen hebben voor de 
begroting worden gemarkeerd.   

 

Instemmingsverzoeken in 2020  
 
In 2020 is aan de CCR instemming gevraagd over de onderstaande zaken: 
 

Onderwerp Instemming CCR Reactie PvF op instemming 

Kwaliteitsplan 
Verpleeghuiszorg 2021 

Instemming, de CCR was middels de 
klankbordgroep betrokken en wil de 
implementatie van het kwaliteitsplan 
blijven volgen, o.a. door regelmatige 
updates in de overlegvergadering. 

Toezegging de voortgang en uitvoering 
regelmatig in de overlegvergadering te 
bespreken.  

 

Overige onderwerpen in 2020  
 
De volgende onderwerpen zijn in 2020 tevens door CCR en Raad van Bestuur besproken: 

 Jaarplan Pieter van Foreest 2021 

 Jaarverslag klachtenfunctionarissen 2019 

 Jaarverslag klachtencommissie 2019 

 Kaderbrief 2021 (onderwerpen aangedragen vanuit cliëntperspectief:  

 Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan, cliënttevredenheid 

 Bestuursverslag 2019 

 Kwaliteitsjaarverslag 2019 Pieter van Foreest 

 Implementatie Wet Zorg en Dwang 

 Implementatie Toezichthoudende Techniek op locaties van Pieter van Foreest 

 
Overige activiteiten: 

 Symposium Innovatie 20 januari 2020 in de Bieslandhof, enkele CCR leden hebben deelgenomen.   
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Samenstelling CCR in 2020 
 
In 2020 waren de volgende wisselingen in de bezetting van de CCR. De vacature vanuit de regio 
Westland/M. Delfland is per 1 maart ingevuld door de heer L. van Gemerden. Begin november is de 
heer T. Lockhorst gestopt. De vacature voor zijn opvolging is uitgezet onder  alle lokale cliëntenraden 
in de regio Delft/Oostland. Naar verwachting zal de vacature begin 2021  ingevuld kunnen worden. 
Eind april is T. Somers als ondersteuner met pensioen gegaan. Zij is per 1 juli opgevolgd door M. van 
Iterson. In de tussentijd was M. van der Eijnden interim ondersteuner.  
 

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 Tot 6-11-2020 

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 regio 
Westland/M. Delfland 

Dhr. L. van Gemerden LCR Sonnevanck Sinds 1-2-2020 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Mw. T. van Eijbergen CRT Sinds 23-5-2019 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. M. van Meurs CRT Sinds 2015 

Ondersteuner CCR Mw. T. Somers - Tot 30-4-2020 

Ondersteuner CCR a.i. Mw. M. van den Eijnden - 
1-5-2020 tot 
15-7-2020 

Ondersteuner CCR Mw. M. van Iterson - Sinds 1-7-2020 

 

  



   

10 

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 
cliëntenraadsleden. De CPC is in 2020 één keer bij elkaar gekomen.  
 

De themabijeenkomsten 
 
Door de Covid-19 pandemie heeft er in 2020 maar één themabijeenkomst plaatsgevonden. De 
geplande bijeenkomsten voor 21 april en 6 oktober, evenals een basiscursus voor nieuwe leden 
konden niet doorgaan omdat het niet mogelijk was in grote groepen op locatie bijeen te komen. 
 
Op 23 januari 2020 vond de traditionele Stamppottenbijeenkomst plaats. Alle cliëntenraadsleden, 
locatie- en thuiszorgmanagers, directie en bestuur en ook de ondersteuners van alle cliëntenraden 
waren uitgenodigd. Het thema van de bijeenkomst Zorg voor Vrijheid en Veiligheid sloot aan bij de 
actualiteit van twee nieuwe wetten die van kracht zijn geworden: de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de 
wet verplichte ggz (Wvggz). In vier workshops werden de volgende thema’s behandeld. 

 Toezichthoudende techniek 

 Alternatieven (mogelijkheden op het gebied van ergotherapie) 

 Het stappenplan in de WZD 

 De rol van de cliëntenraad en de WZD  
   

Voorzittersoverleg 
 
Voorafgaand aan de themabijeenkomst van 23 januari 2020 is een voorzittersoverleg gehouden in 
aanwezigheid van de directeuren WZB, A. Jaszmann en T. Zwinkels. ad interim De actuele zaken 
vanuit de divisie WZB werden gedeeld en verder kwam ter tafel wat er in de lokale cliëntenraden 
speelde.  
De geplande bijeenkomsten voor 21 april en 6 oktober konden niet doorgaan. Omdat er wel behoefte 
was aan contact en de concept medezeggenschapsregelingen en aangepaste huishoudelijk 
reglementen besproken moesten worden zijn op 3 en 4 november twee online 
voorzittersbijeenkomsten gehouden. Op twee data om de groep niet te groot te maken. Uiteindelijk 
waren de concept reglementen op dat moment nog niet klaar voor bespreking. Wel zijn actuele en 
lopende zaken uitgewisseld. Het online vergaderen ging goed en besloten is om in 2021 vaker bij 
elkaar te komen.  

 
Samenstelling CPC 
 
De CPC bestond in op 31 december 2020 uit de volgende leden: 
 

NAAM  FUNCTIE 

Dhr. H. Middelplaats Onafhankelijk voorzitter CCR 

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

Dhr. P. Jongejan Lid LCR De Kreek 

Mw. J.P. Salomé Lid LCR De Triangel 

Dhr. J. Steenweg Lid CRT 

Mw. J. van Laarhoven Directeur divisie Thuis  

Mw. A. Jaszmann Directeur divisie WZB 

Mw. M. van Iterson Ondersteuner CCR 
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Cliëntenraad Thuis (CRT) 
 

Vergaderingen CRT 
 
In 2020 speelde de pandemie Covid 19 een grote rol. In de vergaderingen met de directeur stond dit 
als onderwerp bovenaan de agenda. Ook had dit gevolgen voor de wijze waarop de cliëntenraad met 
de directeur en met elkaar vergaderde dit jaar. Vanwege de coronamaatregelen vond dit meestentijds 
digitaal plaats.  
In januari en augustus hebben de leden wel fysiek met de directeur vergaderd. 
Uiteindelijk zijn er in totaal vijf vergaderingen met de directeur geweest. 

Besproken onderwerpen  
 
In de vergaderingen zijn het afgelopen jaar de volgende onderwerpen besproken. 

 De CRT is vanaf februari elke vergadering door de directeur geïnformeerd over de ontwikkelingen 
binnen de afdelingen en de gevolgen van Covid 19. 

 Door het vertrek van de manager Pieters Behandel Praktijk en het Specialistisch Team, is opnieuw 
naar de structuur gekeken. De CRT is door de directeur van de divisie Thuis geïnformeerd over dit 
proces. 

 De stand van zaken over de ontwikkelingen in het verbouwen van Delfshove zijn door de directeur 
toegelicht. 

 Binnen Pieter van Foreest is er gestart met een kwaliteitstraject ‘Ik ga voor Kwaliteit’ met als eerste 
thema  medicatieveiligheid. De CRT is door de directeur meegenomen in de voortgang. 

 De voortgang van het jaarplan van de divisie Thuis voor 2020 is elke vergadering doorgenomen.  

 De CRT heeft een gezamenlijke bijeenkomst gehad met  het  MT divisie Thuis om geïnformeerd te 
worden over de plannen voor het jaar 2021, maar ook om input te leveren. Helaas digitaal, maar wel 
met mooie gesprekken.  

 De uitkomsten van verschillende cliënttevredenheidsonderzoeken zijn aan de orde geweest (HbH, 
Thuiszorg). Ook heeft de CRT aandacht besteed aan de waardering die Zorgkaart Nederland aan de 
Thuiszorg van Pieter van Foreest heeft toegekend, namelijk behorende tot de top 10 van beste 
thuiszorgaanbieders van Nederland. Een geweldige prestatie in deze hectische tijd. 

Bijeenkomsten 
 
In januari heeft de Stamppottenbijeenkomst plaatsgevonden, waar alle cliëntenraadsleden voor 
uitgenodigd waren. Door Covid 19 zijn er voor cliëntenraden verder in 2020 geen evenementen en 
bijeenkomsten georganiseerd. 
 

 Janneke Vermeulen heeft als CRT lid actief input gegeven bij de proefvisitatie van Topcare bij GRZ. 
Tevens heeft zij deelgenomen aan het project Familieparticipatie Bieslandhof, dat in de zomer weer is 
opgestart. Vandaaruit is aan haar gevraagd om deel te nemen aan het project Topcare, wat zij gaat 
doen. 

 Mirjam Ruijters heeft een e-learning gedaan, waar communicatie met de achterban een onderdeel 
van is. Alle CRT-leden hebben deze training inmiddels gevolgd. 

Samenstelling en bekendheid CRT 
 
Begin vorige jaar ontving de CRT het droevige nieuws dat de heer van der Woude was overleden. Hij 
is jarenlang lid van de CRT geweest. In de grote kerk in Naaldwijk is een mooie uitvaartplechtigheid 
georganiseerd, die de leden van de CRT en de directeur hebben bijgewoond. 
 
Mevrouw Ruijters is als aspirant lid in de cliëntenraad verwelkomd.  
Sigrid van Dinter-van der Ende heeft de pen van Monica Visée als notulist overgepakt. 
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Samenstelling CRT per december 2020 

 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. M. van Meurs Voorzitter + lid CCR 

Dhr. J. van Rossem Secretaris  

Mw. T. van Eijbergen Algemeen lid + lid CCR  

Dhr. W. de Koning Algemeen lid 

Dhr. J. Steenweg Algemeen lid 

Mw. J. Vermeulen Algemeen lid 

Mw. M. Ruijters Aspirant lid 

Mw. S. van Dinter - van der Ende Secretariële ondersteuning 

 
  



   

13 

Verslag lokale cliëntenraden (LCR) Pieter van Foreest 

 
 

Akkerleven / Singelhof 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Mw. M. de Mos, Voorzitter 

Mw. G.A. Schrier Lid 

Dhr. B. Lemmers Lid 

 
Er zijn geen wisselingen geweest. Wel heeft zich een aspirant-lid aangemeld. Deze gaat meedraaien zodra 
fysiek vergaderen weer mogelijk is.  

Vergaderingen:  

De LCR heeft in 2020 5 keer vergaderd. Dat was minder dan gepland doordat de LCR ook moest wennen 
aan het vergaderen op afstand.  

Belangrijkste onderwerpen: 

 De hele cyclus rond Covid-19 

 Kwaliteit van de voeding 
 
Het was een vreemd jaar en de LCR hoopt dat het dit jaar weer normaal gaat worden. 
 

 

De Bieslandhof 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. T. Lockhorst Voorzitter + lid CCR tot november 2020 

Mw. L. Bakker Lid 

Dhr. A.H.E. Hellemons Lid 

Dhr. J.H. van Put Voorzitter vanaf november 2020 

Dhr. H. Witjens Lid 

Mw. C.J. Noordeloos Lid 

 
Een wisseling van voorzitterschap heeft plaatsgevonden; de huidige voorzitter is per november 2020 
gestopt en neemt geen deel meer aan de CCR. Hij vertegenwoordigde de LCR in de CCR. 

Vergaderingen: 

De LCR vergadert maandelijks op de tweede woensdag van de maand. In 2020 is door Corona 3 maal de 
vergadering niet doorgegaan. Een apart overleg heeft plaatsgevonden op een andere locatie.  

Onderwerpen: 

 Covid-19: de bezoekregeling is op locatieniveau zodanig aangepast dat maatwerk kon worden geleverd, 
met gevolgen voor de logistiek en de planning. 

 Verbouwing Bieslandhof: door de Covid-19 pandemie heeft de uitvoering vertraging opgelopen omdat een 
lege afdeling in De Bieslandhof tijdelijk is gebruikt als Covid afdeling. Na opheffen van de Covid afdeling is 
gestart met de verbouwing. 

 Vrijwilligersbeleid: het lokale beleidsplan is aangeboden aan de LCR.  
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 Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018: De gevolgen van deze nieuwe wet zijn op 
papier gezet door een lid van de LCR en in de LCR vergadering besproken. Zijn bevindingen zijn in een 
notitie vastgelegd en aangeboden aan de ondersteuner van de  CCR. 

 Parkeerbeleid: een extern bureau heeft uit metingen geconcludeerd dat de parkeeroverlast wordt 
veroorzaakt door het personeel en de bezoekers van de Bieslandhof. Er zijn te weinig parkeerplaatsen. Dit 
probleem doet zich niet alleen voor bij de Bieslandhof. De LCR heeft de discussie voorlopig afgerond, omdat 
het probleem centraal is opgepakt. 

 Voeding: er zijn nieuwe voedingsmappen en registratieformulieren opgesteld. 

 De Was: door de coronacrisis was er een logistiek probleem waarover is meegedacht en wat is opgelost.  

 Klachtenbeleid: de LCR heeft elk kwartaal een klachtenoverzicht ontvangen. Klachten die in de mailbox van 
de  LCR zijn binnengekomen m.b.t. bezoekbeleid zijn afgehandeld. 

 Kwaliteit: waarbij medicatieveiligheid een voortdurend aandachtspunt is geweest.  

 Communicatie: In de vitrinekasten is zijn flyers met de vergaderdata en contactgegevens van de LCR. 
Maandelijks schrijft een lid van de LCR een verslag n.a.v. vergadering in de huiskrant ‘De Bieslander’. 

Advies en ongevraagd advies: 

De LCR heeft in juli 2020 ongevraagd advies gegeven m.b.t verplicht dragen en controleren van 
mondneuskapjes.  
De LCR heeft in 2020 geen adviezen verstrekt. 
 

 

De Hooge Tuinen 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Mevr. M. van Wessel  Voorzitter  

Dhr. W. Zeelenberg                     Lid, Gestopt eind 2020 

Mw. A. Koole-de Zeeuw                  Lid, Gestopt eind 2020 

Mevr. M. Stolze Lid 

Dhr. H.C.A. Nolten  Lid 

Mevr G.J. Verweij – Rademaker   Lid, Gestopt eind 2020 

 
Er waren geen vacatures en er hebben geen wisselingen plaatsgevonden. 

Vergaderingen: 

In 2020 heeft de LCR zes keer vergaderd.   

Belangrijkste onderwerpen:  

 Covid 19: Bezoekregeling en  welzijn 

 Proeftuin innovaties 
 

 

De Kreek 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. W. Bijl Voorzitter 

Mw. A.M. Krijger-de Vetten Lid 

Mw. Van der Meer-van den Beukel Lid 

Mw. E.M. van Staalduinen-van Duijn Lid 
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Mw. H.J.M. van den Enden-Flühr Lid 

Dhr. P. Jongejan Lid 

Mw. B. Wanders Lid 

Mw. De Vogel Lid 

 
Begin 2020 had de LCR van De Kreek 8 leden. In de loop van 2020 heeft er 1 lid afscheid genomen (mw. 
de Vogel). 

Vergaderingen: 

De LCR heeft 5 keer vergaderd (als gevolg van corona 2 keer minder dan gepland). 

Belangrijkste onderwerpen: 

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken van het corona-virus gestaan. 

 besluit overheid verpleeghuizen te sluiten voor bezoek 

 corona-uitbraken in De Kreek 

 impact op bewoners, medewerkers, familie en vrijwilligers 

 testmogelijkheden 

 beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 verscherping en versoepeling van bezoekmogelijkheden 

 activiteiten en inzet van vrijwilligers 

 constante afweging veiligheid en welzijn, individueel belang versus groepsbelang 

 wat ging goed, wat kan beter 

Andere onderwerpen waren: 

 jaarplan 2020 

 evaluatie gelden Waardigheid & Trots 2019 

 kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2019 Pieter van Foreest 

 kwaliteitsjaarplan verpleeghuiszorg 2020 en Toelichting kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019-2021 Pieter 
van Foreest 

 24/7 aanwezigheid verpleegkundige in De Kreek 

 stand van zaken Wet zorg en dwang 

 brainstorm over de toekomst van de LCR van De Kreek 
 
Verder heeft de locatiemanager de LCR geïnformeerd over tal van onderwerpen op het gebied van 
financiën/ exploitatie, kwaliteit, verzuim, vacatures, wisseling management en andere zaken. 

 

 

Duinhof/ De Opmaat/ Vlietzicht 
 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

dhr. C. Pleeging Voorzitter 

Mw. E. Top Lid 

Mw. K.M. van der Starre-Tintel Lid 

Mw. A.S. Marzolla-Schippers Lid 

Mw. G.J. Bantjes Lid 

Dhr. D. Wijnands Lid 

Mw. W. Steenks-v.d. Ende          Lid 
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De LCR De Opmaat/ Duinhof/ Vlietzicht heeft 8 leden. In 2020 is 1 lid gestopt. Deze tijdelijke vacature is 
snel ingevuld.  

Vergaderingen: 

In 2020 is vier keer vergaderd. Twee vergaderingen zijn vervallen wegens Corona. Dit is opgevangen met 
informeel telefonisch overleg. 
 
Besproken onderwerpen zijn onder andere: 

 Corona situatie en noodzakelijke maatregelen 

 Kwaliteits- en verbeterplannen voor de drie locaties 

 Verbouwingsplannen Duinhof en De Opmaat. 

Advies:  

De LCR heeft advies gegeven over de verbouwingsplannen voor Duinhof en De Opmaat. 
 

 

De Terwebloem 

Samenstelling:  

NAAM FUNCTIE  

Dhr. J. Smith Waarnemend voorzitter 

mw. H.S.M. Bakker-Lieverse Lid 

mw. A. v.d. Berg Lid 

mw. T. Hogervorst Lid 

mw. G. Frazer Lid 

 
De LCR De Terwebloem had 5 leden in 2020, er waren geen wisselingen. Het aantal leden was voldoende 
maar het is fijn dat zich voor 2021 een nieuw lid heeft aangemeld. 

Onderwerpen:  

 COVID-19 (vaccinaties, bezoekregelingen Fase 1 , Fase 2, Fase 3 enz. ) 

 Praatcabine  

 Ontmoetingskastje  

 NL DOET (voorbereidingen, uiteindelijk gecanceld) 

 Kerstboom – verbinden met de buurt  

 KB fonds 

 Jubileum feest PVF – bewoners  

 VAC overleg  

 Schoonmaak  

 Landelijke Ontdekweek 18 maart (gecanceld) 

 Bovenverwachtingsprijs  
 

 

Delfshove 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. J. Jense Voorzitter 

 
De LCR had begin 2020 twee leden waarvan er een afscheid heeft genomen. Het werven van nieuwe leden 
lukt niet mede door de situatie waarin de locatie zich bevindt. De overgebleven voorzitter houdt met 
ondersteuning vanuit de CRT de LCR draaiende en blijft zo ook aangehaakt bij wat er speelt.  
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Vergaderingen:  

Afhankelijk van wat er speelde had de LCR voorzitter in ieder geval maandelijks en op sommige momenten 
vaker overleg met de locatiemanager. Met de nieuwe locatiemanager is er een goede relatie en de LCR 
wordt goed geïnformeerd of betrokken bij alles wat er speelt.  

Onderwerpen: 

 Verbouwing locatie 

 Bezoekregeling 

 Andere vormen van medezeggenschap. In 2019 was er een voorstel om te komen tot een platform 
‘Bewoners Vorrinkplein’. Door de Covid-19 pandemie kon dit in 2020 niet verder worden vormgegeven. 

Adviesaanvraag: 

 Aanstelling nieuwe locatiemanager 
 

 

Die Buytenweye 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. K. Reurings  Voorzitter 

Dhr. A. van den Oord Vice-voorzitter 

Dhr. C. Pronk Lid 

Dhr. E. Greweldinger Lid 

Mw. I. Reurings Lid 

Dhr. S. de Gier Lid 

Mw. P. Verhoeff Lid 

 
De LCR bestaat in 2020 uit de volgende leden: 
Er hebben geen wisselingen plaatsgevonden. 

Vergaderingen: 

De LCR Die Buytenweye is vijf maal bij elkaar gekomen voor een overlegvergadering met de 
locatiemanager. Daarnaast is er op frequente basis telefonisch contact geweest met de locatiemanager  
over de ontwikkelingen rond Covid-19.  
 
Het maandelijkse spreekuur voor bewoners heeft door Corona alleen in januari en februari plaatsgevonden.    

Onderwerpen: 

De volgende onderwerpen/aandachtspunten zijn in het afgelopen jaar aan de orde geweest en/of van 
advies voorzien: 

 Herinrichting begane grond 

 Vervangen van keukens en herinrichting van de verpleegafdelingen 

 Personele bezetting 

 Warme maaltijd naar de avond 

 Vrijwilligersbeleid 

 Begroting 

 Jaarplan Die Buytenweye 

 Activiteiten/welzijn 

 Medicatieveiligheid 

 Wet Zorg en Dwang 

 Stand van zaken Corona: zoals de bezoekregeling, invulling welzijn, personele bezetting.  
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Speerpunten 2020: 

 Zinvolle dagbesteding 

 Vervanging keukens verpleegafdelingen 

 Personele uitbreiding zorgafdelingen (meer handen aan het bed) 
 

 

Lindenhof 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. G. de Mik Voorziter 

Mw. J. Abraham Lid 

Mw. De Boer Lid 

Mw. Schot Lid 

Mw. N. Slijkhuis Lid 

Mw. G.G. Lekkerkerk-Aalbers Lid 

Mw. K. Tuk-Verdonk Lid 

 
In de LCR Lindenhof zaten in januari 2020: 2 bewoonsters, 2 familieleden, een onafhankelijk voorzitter en 
onafhankelijk secretaris. 
Vanaf november 2020 is daar nog 1 familielid bij gekomen, zodat de cliëntenraad weer voltallig is. 

Vergaderingen: 

In 2020 zijn 9 vergaderingen gehouden waarbij tevens het management aanwezig was. 

Besproken onderwerpen zijn onder andere: 

 drempels in de appartementen en de waterdruk en temperatuur 

 fotogalerij personeel 

 in februari hebben we overleg gehad met de klachtenfunctionaris Mw. Janssen. 

 in juli heeft dhr. Smit (team manager) de presentatie “Lindenhof op weg naar 2021-2022 gegeven. 

 de coronasituatie 

Adviesaanvraag: 

In december heeft tijdens de vergadering een kandidaat voor de functie teammanager zich gepresenteerd. 
De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht. 
 

 

Sonnevanck 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

dhr. L. van Gemerden Voorzitter + lid CCR 

dhr. Van Dop Lid 

dhr. P de Kan Lid 

mw. K. van der Meer- vd Berg Lid 

mw. J. Boers Lid 

 
De LCR bestond uit 5 leden. Er waren geen wisseling en ook geen vacatures. 
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Vergaderingen: 

In 2020 zijn 5 vergaderingen gehouden. Normaal gesproken is er om de zes weken een overleg;  ongeveer 
8 keer per jaar, maar door corona is een aantal keren afgezegd.  

Onderwerpen: 

 Jaarplan 2020 

 Warmteprobleem in Sonnevanck 

 Personeelsbezetting, wijzigingen 

 Coronaproblematiek 

 Eten, kwaliteit 

 Veiligheid in en om het gebouw  
 

 

Stefanna 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. F. Visser Voorzitter 

Mw. W. Koole-Slingerland Lid 

Mw. C. Smith Lid 

Dhr. A. Bezemer Lid 

Mw. M.C.M. Groenewegen Lid 

 

Het afgelopen jaar is de samenstelling van de raad qua aantal ongewijzigd gebleven. Er is 1 wisseling 
geweest. 
Per afdeling zit 1 contactpersoon in de raad, met als 5

e
 lid een voorzitter. 

Alle vijf leden hebben/hadden een verwante als bewoner van Stefanna. 

Vergaderingen: 

In principe is er maandelijks  een overleg geweest, behalve in de periode dat het huis was gesloten voor 
bezoek en in de laatste maand. 
Tijdens de 1

ste
 Corona golf is er op afstand overleg geweest met het management over de bezoekregeling 

en aanverwante aangelegenheden. 

Onderwerpen: 

 Er is gewerkt aan meer zichtbaarheid van de LCR door toevoeging van een folder aan de welkomstmap 
voor nieuwe bewoners, een verkorte samenvatting van de verslagen in het Stefanieuws en het actief 
aanschrijven van 1

ste
 contactpersonen om het contact te bevorderen. 

 De LCR is volwaardig betrokken geweest bij het opstellen van het kwaliteitsplan Stefanna in haar kracht ( 
2020-2021). 
In verschillende sessies is meegedacht met een nieuwe opzet voor welbevinden. 

 Verder is een start gemaakt met de bouw van keukens op afdelingen 1 en 2, zodanig dat ook daar vers 
gekookt kan worden. Dit was reeds lang een wens van de CR. Ook heeft een delegatie uit de CR 
meegedacht over huisregels, waar in 2021 mee verder zal worden gegaan. 

 Tijdens de vergaderingen is frequent de schoonmaak besproken en de hitteproblematiek van het gebouw.  

 Diverse andere onderwerpen zijn aan de orde geweest waaronder  het rookbeleid, familienet en 
communicatie, zorgrapportages,  medische terminologie, verbouwingen en wijzigingen op de begane grond, 
uitbreiding bedden op Stef 1 en Stef 2 en de komst van een  Covid afdeling op de 5

de
 etage. 

Advies: 

De  LCR heeft meerdere keren advies gegeven over de aanstelling van teammanagers Zorg. 
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Triangel 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

mw J.P. Salomé Voorzitter + lid CCR 

Dhr. J. Nienhuis Lid 

Mw. M. van Adrichem Lid   

mw. C. de Kok-Overgaag Lid tot 31 december 2020 

 
De LCR heeft het hele jaar 4 leden gehad en er zijn tot 1 januari 2021 geen wisselingen geweest. 
Vooruitlopend op 2021 is de LCR op zoek naar een nieuw lid. Helaas is dit nog niet gelukt. 

Vergaderingen: 

In het afgelopen jaar is 6 x op locatie vergaderd. Tijdens de 1e lockdown had de voorzitter wekelijks overleg met 
de Teammanager en dit overleg werd weer gedeeld met de overige leden. De Leden hebben onderling veel 
mail, telefonisch en via de Whatsapp overleg gehad. 

Onderwerpen: 

 Voorbereiding Familie avond over de Wet Zorg en Dwang, helaas door de Coronaperiode via Webinar 

 Betrokken bij het Nieuwe Bewonersuurtje 

 Vanaf Juli 2020 neemt de LCR 4 avonden de bezoekersregistratie op zich. Naar tevredenheid van alle 
betrokkenen 

 In de lockdown periode beziggehouden met de presentjes / kaarten voor bewoners en personeel als blijk 
van waardering voor het volhouden in deze bizarre tijd 

 Betrokken bij herdenkingsbijeenkomst, middels het maken van een filmpje voor de familieleden van de 
overleden bewoners 

 Meedenken met invulling van de Verzwaring van zorg per 1 januari 2021 

 Meedenken met de herinrichting van het voorplein van de Triangel 
 
 

Veenhage 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. P.W. van Buuren Voorzitter + lid CCR 

Dhr. E. Seffelaar Lid 

Mw. M.J. Van Leeuwen Lid 

 
In 2020 heeft een lid opgezegd wegens gezondheidsproblemen. We danken mevrouw Roth voor haar 
geweldige en betekenisvolle inzet voor haar medebewoners en al de jaren dat zij actief heeft deel 
uitgemaakt van de raad.  
De raad heeft per eind 2020 nog steeds 4 vacatures. Deze zijn lastig te vervullen door gewijzigde 
omstandigheden. 
 
Vergaderingen:  
Twee fysieke overlegbijeenkomsten en vijf virtuele bijeenkomsten via Teams. Voorts is een fysieke 
familiebijeenkomst georganiseerd in februari. Tijdens Covid is de raad wekelijks per e-mail geïnformeerd 
over de stand van zaken en is er wekelijks telefonisch overleg tussen de voorzitter en de locatie manager, 
vooral bij crisissituaties.  
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Onderwerpen:  

 jaarplan 2020 

 begroting 2020 

 reflectiekaarten 2019 

 exploitatiestaten 2019 

 kwartaal rapportages 

 de WZ&D (Wet Zorg & Dwang) 

 updates plannen betreffende komende verbouwing van Veenhage 

 updates ontwikkelingen/maatregelen betreft COVID-19 en aantal zieken/ontvallen bewoners 

 personele bezettingsproblemen door COVID 
  
Advies/ongevraagd advies:  

 Verbeteringen begeleiding bewoners aan winkelcentrum, ziekenhuisbezoek etc. 

 Functiebeschrijving van de functie Begeleider Welbevinden 

 Maatregelen, bezoekregelingen en welzijn bewoners 
  

 

Weidevogelhof 
 
Samenstelling:  

NAAM FUNCTIE  

Dhr. R.A. Makkink Voorzitter 

Mw. J. van der Stoep-Teller Lid 

Mw. E. Groenewegen-Leijenhorst Lid 

 
In 2020 bestond de locatiecliëntenraad van De Weidevogelhof uit drie leden. Ondanks alle moeite is het 
niet gelukt om nieuwe leden voor de cliëntenraad te werven, terwijl het wel van groot belang is dat een 
cliëntenraad uit meer dan het minimale aantal leden van drie bestaat. Dit werd mede in de hand gewerkt 
door de coronamaatregelen, waardoor het verpleegtehuis op slot ging voor bezoekers en vrijwilligers. Het 
idee om via huiskamergesprekken per toren in Pieters Brasserie, waarbij wij als cliëntenraad ook een rol 
zouden hebben, kon tot nader order in de ijskast worden gezet.  
 
Vergaderingen: 
Met de locatiemanager, Fons van Hoek en een vertegenwoordiging van de teamleiders hebben wij vijf keer 
vergaderd. De eerste keer in februari 2020 was dit nog in de vergaderruimte op de Weidevogelhof, maar de 
volgende vier vergaderingen hebben digitaal via Teams plaatsgevonden. Naast deze vergaderingen 
ontvingen wij gedurende het tweede halfjaar per mail en indien nodig ook telefonisch een wekelijkse update 
van de stand van zaken in de Weidevogelhof van de locatiemanager. 
 
Onderwerpen: 

 De coronamaatregelen voor de bewoners, de familieleden, de vrijwilligers en het personeel waren elke keer 
een belangrijk agendapunt.  

 De maaltijdvoorbereiding in de woongroepen, waarbij het vroege tijdstip van klaarmaken en het niet goed 
omgaan met eten en kookgerei door een gedeelte van het personeel eruit sprongen.  

 De MIM/MIC-rapportages, waarbij valincidenten en met name medicatiefouten de volle aandacht hadden.  

 Ook heeft de cliëntenraad bemiddeld bij enkele binnengekomen klachten van contactpersonen. 
 
Advies/ongevraagd advies: 
Door de uitbreiding van het aantal teammanagers en de vervanging van teammanagers is de cliëntenraad 
meerdere keren gevraagd om advies over potentiële kandidaten uit te brengen. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 
CCR  Centrale Cliëntenraad 
CRT  Cliëntenraad divisie Thuis 
LCR  Lokale Cliëntenraad 
LOC  Landelijke Organisatie Cliëntenraden 
F&H  Facilitair en Huisvesting 
GRZ  Geriatrische Revalidatie Zorg 
ICT  Informatie en communicatie techniek 
MT  Management Team 
NCZ  Netwerk Cliëntenraden Zorg 
OR  Ondernemingsraad 
RvB  Raad van Bestuur 
RvT  Raad van Toezicht 
VAC  Voedings Advies Commissie 
VIM  Veilig Incidenten Melden  
WMCZ   Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen  
WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning 
WOC  Wetenschappelijk Onderzoekscommissie 
WZB  Wonen, Zorg en Behandeling 
WZD  Wet Zorg en Dwang 
ZVW  Zorgverzekeringswet 
 


