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Inleiding 
 
 
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de werkzaamheden, resultaten en activiteiten van de 
Centrale cliëntenraad, de Cliëntenraad Thuis en de lokale Cliëntenraden in 2021. 
 
De Covid-19 pandemie was in 2021 nog regelmatig onderwerp van gesprek maar ook veel andere 
zaken werden besproken in de cliëntenraden, wat blijkt uit dit verslag. Het contact tussen de 
cliëntenraden onderling was niet optimaal doordat er nog geen themabijeenkomsten konden 
plaatsvinden. Om te zorgen dat men voldoende van elkaar op de hoogte bleef is vaker een digitaal 
voorzittersoverleg georganiseerd. Daarnaast stuurt de centrale cliëntenraad na elke vergadering een 
nieuwsbericht met de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken.  
 
Begin 2021 zijn de medezeggenschapsregelingen door de cliëntenraden en de raad van bestuur  
vastgesteld. Met de voorbereiding hiervan was al in 2020 begonnen vanwege het van kracht worden 
van de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) per 1 juli 2020.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen, suggesties of ideeën hebben, neem dan contact 
op via centraleclientenraad@pietervanforeest.nl. 
 
Namens de cliëntenraden van Pieter van Foreest, 
 
 
Han Middelplaats, 
Voorzitter Centrale Cliëntenraad 
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Inrichting van de medezeggenschap van cliënten bij Pieter van Foreest 
 
Schematisch ziet de inrichting en taakverdeling van de cliëntenraden er als volgt uit:  
 

Raad Taak Voorbeelden 

Divisie Wonen, Zorg, 
Behandeling (WZB) 
 
14 lokale cliëntenraden 
(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 Thuis  
 
Cliëntenraad 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  

PvF Centraal  
 
Centrale Cliëntenraad 
(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, recreatie, geestelijke 
zorg, maatschappelijke bijstand, kwaliteit, 
benoeming bestuurder en leden 
klachtencommissie, gesprek Raad van Toezicht, 
voorwaarden voor goede medezeggenschap, 
communicatie met alle raden  

 

Ondersteuning cliëntenraden 
 
De CCR heeft een ambtelijk ondersteuner die tevens contactpersoon is en de communicatie verzorgd 
naar de lokale cliëntenraden, de CRT en de ondersteuners.  
De lokale cliëntenraden en de CRT worden ondersteund door de locatiesecretaresses en de 
secretaresse van de divisie Thuis.   
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Verslag Centrale Cliëntenraad (CCR) 
 

Samenstelling CCR in 2021 
 
De vacature die eind 2020 was ontstaan voor de regio Delft/Oostland is per 1 maart ingevuld door de 
heer E. Greweldinger. De heer van Gemerden heeft aangegeven per 31 december te stoppen als 
CCR lid. De vacature voor zijn opvolging is uitgezet onder alle lokale cliëntenraden in de regio Midden 
Delfland/Westland.  
 

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. E. Greweldinger LCR Die Buytenweye  Sinds 1-3-2021 

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 Tot 31-12-2021 

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. M. van Iterson - Sinds 1-7-2020 

 

Vergaderingen CCR 
 
De CCR heeft in 2021 acht keer vergaderd waarbij er eerst een onderling overleg van de centrale 
cliëntenraad was, gevolgd door een overlegvergadering met de bestuurder.  
Tijdens de diverse vergaderingen werden vertegenwoordigers uit de organisatie uitgenodigd om de 
CCR te informeren over actuele ontwikkelingen. Alle vergaderingen hebben online plaatsgevonden.  
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Gasten en thema’s bij de vergaderingen 
 
In 2021 bezochten de volgende gasten de vergaderingen van de CCR. 
 

Datum Gast Onderwerp 

4-3-20201 Mw. M. Vogelzang,  
lid raad van toezicht PvF op 
voordracht CCR 
 

Bijwonen vergadering CCR in het kader van 
contacten CCR-RvT 

4-3-2021 Dhr. A. Blom,  
programmamanager innovatie en 
expertise 

Stand van zaken innovatieprojecten 

4-3-2021 Mw. P. van der Vliet,  
eerste specialist 
ouderengeneeskunde 
 

Kwalitatieve analyse WZD; tweejaarlijkse 
verplichte rapportage voor de IGJ. De CCR 
geeft hierop een reactie die als autonoom 
standpunt wordt meegestuurd aan de IGJ. 
 

15-4-2021 Mw. S. Janssen en  
Mw. I. de Vreede,  
Klachtenfunctionarissen 
 

Bespreking jaarverslag 2020 
klachtenfunctionarissen 
 

27-5-2021 Mw. Y. van den Tol,  
manager Facilitair & Huisvesting 

- Herijkte visie eten& drinken. 
- Ventilatiesystemen en hitteproblematiek; 
toelichting op rapportage 
  

1-7-2021 Mw. J. el-Hadioui,  
Teammanager Wonen, Zorg, Welzijn 
Mw. M van der Hoeven,  
Manager Ontmoetingscentra 
Dhr. L. van der Ster, Beleidsadviseur 
 

Vrijwilligersbeleid: plan van aanpak voor 
professionalisering en certificering van het 
vrijwilligersbeleid binnen heel PvF 

2-9-2021 Mw. E. Siepel, 
Psycholoog 
 

Bezoekbeleid Huiskamers na Covid: Advies 
CCR hiervoor geen centraal beleid op te 
stellen 
 

2-9-2021 Dhr. P. Bos, 
Manager Finance & Control 

Project Cashless: Afschaffen van contant 
geldverkeer in de organisatie. CCR adviseert 
de mogelijkheid om cash te kunnen betalen 
nog niet af te schaffen voor cliënten. 
 

14-10-2021 Dhr. R. Spinnewijn 
Projectmanager Strategische 
Huisvesting 
 

Verbouwing Duinhof 

25-11-2021 Dhr. F. van Hoek 
Kwartiermaker Facilitair Management 

Voedingsbeleid, aanbesteding nieuwe 
voedingsleverancier 
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Adviesaanvragen in 2021  
 
In 2021 is aan de CCR advies gevraagd over de onderstaande zaken: 
 

Onderwerp Advies CCR Reactie PvF op advies 

Jaarrekening 2020 Positief advies Jaarrekening definitief vastgesteld 

Beëindiging HbH Rijswijk CCR volgt advies CRT om HbH 
Rijswijk niet te beëindigen 

Adviesaanvraag wordt ingetrokken, HbH 
wordt niet beëindigd maar ondergebracht 
bij Tzorg als onderaannemer 
 

Begroting 2022 Positief advies met o.a. 
kanttekeningen over het gekozen 
verzuimpercentage en het 
begrotingsproces 

Kanttekeningen beantwoord in 
overlegvergadering op 20 januari 2022 

Instemmingsverzoeken in 2021 
 
In 2021 is aan de CCR instemming gevraagd over de onderstaande zaken: 
 

Onderwerp Instemming CCR Reactie PvF op instemming 

Medezeggenschapsregelingen 
CCR en LCR 

Instemming van CCR, CRT en 
LCR’s, in eerste instantie met 
uitzondering van LCR Bieslandhof 

Overleg met LCR Bieslandhof over het 
onthouden van instemming  

Aanpassing Bezoekregeling Instemming met verzoek locaties 
ook te informeren 

Toezegging lokale cliëntenraden ook 
te informeren 

Huisregels PvF Instemming met verzoek 
gedragscode nog op later 
moment voor te leggen 

Toezegging voorleggen gedragscode  

Benoeming en voordracht 
vicevoorzitter 
Klachtencommissie 

Instemming na gesprek met 
voorgedragen kandidaat 

Aanstellen van voorgedragen 
kandidaat 

Verbouwing en sociaal plan 
Duinhof 

Instemming met advies om te 
zorgen voor een vast 
informatiecontact voor clienten, 
familie en/of mantelzorgers 

Advies voor vast informatiecontact 
wordt overgenomen.  
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Overige onderwerpen in 2021 
 
Voeding 
In maart werd de CCR uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep Voeding voor de aanbesteding 
van een nieuwe voedingsleverancier. De CCR vond dat eerst de ‘visie op voeding’ moest worden 
herijkt en dat de ambiance en aankleding rondom de maaltijden minstens zo belangrijk zijn. Daarmee 
is er voor gezorgd dat in 2022 de aandacht voor lekker en gezond eten is opgenomen in het jaarplan 
van Pieter van Foreest. Aan de lokale cliëntenraden zal worden gevraagd mee te denken hoe dit vorm 
te geven. 

Gedragscode  
In 2018 is door de CCR gevraagd een gedragscode privacy en bejegening op te stellen waarin vooral 
de wederkerigheid tussen client en medewerker moest blijken. In overleg is toen een gedragscode 
opgesteld die men als aparte folder wilde uitgeven. Geadviseerd werd geen aparte folder te maken 
omdat deze folder veel overlap vertoonde met de locatiefolders. In overleg met de afdeling Marketing 
& Communicatie is de tekst van de folder voor de clienten Thuis zodanig aangepast dat de 
wederkerigheid en de specifieke privacy en bejegeningsaspecten volgens de CCR voldoende aan de 
orde komen. In de loop van de tijd zullen ook alle locatiefolders op deze manier worden aangepast.  

Meerjarenstrategie 2022-2025 Pieter van Foreest 
In juni heeft de RvB tijdens vier digitale bijeenkomsten input heeft opgehaald voor de nieuwe 
meerjarenstrategie, hieraan hebben ook CCR-leden deelgenomen. Daarna is het nogmaals in een 
vergadering met de RvB besproken waarbij de CCR nadruk heeft gelegd op het personeelsbeleid en 
het werven van nieuwe medewerkers omdat daar een nijpend tekort is en dat in de toekomst nog 
groter zal worden. Daarnaast is huisvesting een aandachtspunt.   

Medicatieveiligheid 
Het verbetertraject medicatieveiligheid dat in 2020 was opgezet naar aanleiding van een bezoek van 
de IGJ aan twee locaties heeft elke vergadering op de agenda gestaan. De CCR heeft de rapportages 
van de audits ontvangen en besproken. Het verbetertraject heeft ertoe geleid dat beide locaties van 
de IGJ een positieve beoordeling hebben gekregen.  

Rookbeleid 
Op 1 juli is nieuwe regelgeving over rookruimtes ingegaan, deze regelgeving is een jaar vroeger dan 
gepland ingevoerd. Door navraag van de CCR is Pieter van Foreest versneld aan de slag gegaan om 
hier vorm en inhoud aan te geven. Eind 2021 heeft een delegatie van de CCR al input gegeven op de 
plannen.   

Inrichting Kwaliteitsorganisatie 

Mede naar aanleiding van de medicatieveiligheid is door de RvB aan Q-Consult advies gevraagd over 
de inrichting van de kwaliteitsorganisatie bij Pieter van Foreest. De RvB heeft dit advies breed 
besproken in de organisatie en zal op basis daarvan een besluit nemen over de inrichting van de 
kwaliteitsorganisatie. De CCR heeft bij de bespreking meegegeven dat het niet alleen over structuur 
moet gaan maar ook over cultuur. Het voorgenomen besluit komt begin 2022 ter instemming naar de 
CCR.  
 
De volgende onderwerpen zijn in 2021 tevens door CCR en Raad van Bestuur besproken: 

• Jaarplan Pieter van Foreest 2021 

• Kaderbrief 2022 (onderwerpen aangedragen vanuit cliëntperspectief) 

• Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan, cliënttevredenheid 
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Commissies en overige zaken 
 
Vaste en gelegenheidscommissies  
CCR leden namen in 2021 deel aan de volgende commissies in de organisatie:  

• Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC)  

• Stuurgroep Voeding 

• Voorbereidingsgroep ontwikkeling woonzorgcentrum Spoorzone 

• Deelname aan jury Boven Verwachting Prijs 

• Werkgroep Kwaliteitsjaarplan 

• Werkgroep Vrijwilligersbeleid 

 
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. 
 
De financiële commissie is in 2021 aangevuld met een extra lid uit de CCR. Er is niet actief op zoek 
gegaan naar een nieuw lid vanuit een LCR. De voorzitter CCR is lid gebleven van de commissie.    
 

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  Dhr. H. Middelplaats CCR 

Lid sinds 1-03-2021 Dhr. E. Greweldinger CCR 

 
Lidmaatschap LOC en NCZ 
De CCR en de lokale cliëntenraden zijn lid van het LOC en kunnen gebruik maken van de inzet en 
ondersteuning. De contactpersoon van LOC werd in 2021 diverse malen geraadpleegd door lokale 
cliëntenraden. In november heeft zij een training voor een deel van de ondersteuners van de lokale 
cliëntenraden verzorgd, namelijk degenen waarvan de geplande training in 2020 niet kon doorgaan.  
De CRT is lid van de NCZ en kan van hun inzet en ondersteuning gebruik maken. De ondersteuner 
CCR heeft via NCZ de opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad gevolgd.  
 
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.  
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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 
cliëntenraadsleden. De CPC is in 2021 één keer bij elkaar gekomen om de planning te maken voor de 
themabijeenkomsten in 2022.  
 

De themabijeenkomsten 
 
In 2021 hebben geen themabijeenkomsten plaatsgevonden omdat het een groot deel van het jaar niet 
mogelijk was in grote groepen op locatie bijeen te komen. Ook wilden de cliëntenraden geen extra 
risico vormen op het binnenbrengen van besmettingen op locaties door het organiseren van 
bijeenkomsten. 
 
 

Samenstelling CPC 
 
De CPC bestond in op 31 december 2021 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 

 

Voorzittersoverleg 
 
De voorzitters zijn zes keer digitaal bijeengekomen om actuele en lopende zaken uit te wisselen. De 
directeur WZB was bij de meeste overleggen aanwezig en heeft regelmatig actie ondernomen op 
zaken die in het overleg naar voren werden gebracht.  
Tijdens de eerste twee bijeenkomsten zijn de nieuwe medezeggenschapsregelingen en het 
huishoudelijk reglement in het kader van de Wmcz 2018 besproken. In de bijeenkomst van 22 maart 
zijn de regelingen vastgesteld en ondertekend door alle cliëntenraden met uitzondering van de 
cliëntenraad van de Bieslandhof. Zij hebben in november, na consultatie van het LOC, alsnog 
besloten de regelingen te ondertekenen.    
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Cliëntenraad Thuis (CRT) 
 

Samenstelling CRT per december 2021 

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 Algemeen lid 

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

 

De samenstelling van de CRT is in 2021 gelijk gebleven. 

 

Vergaderingen CRT 
 

Gedurende 2021 speelde de pandemie Covid 19 een grote rol. In de vergaderingen met de directeur 

stond dit als onderwerp structureel op de agenda.  

Dit had ook gevolgen voor de wijze waarop de cliëntenraad met de directeur en met elkaar 

vergaderden en daarom vonden de vergaderingen vanwege de coronamaatregelen meestentijds 

digitaal plaats.  

In september hebben de leden wel fysiek met de directeur vergaderd.  

Uiteindelijk zijn er in totaal vijf vergaderingen met de directeur geweest. 
 

Besproken onderwerpen  
 

Het afgelopen jaar zijn in de vergaderingen de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

• De nieuwe medezeggenschapsregeling van Pieter van Foreest besproken en in dit jaar vastgesteld. 

De CRT heeft daarnaast de eigen notitie Visie en Organisatie bijgewerkt.  

• De CRT is elke vergadering door de directeur geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de 

afdelingen en de gevolgen van Covid 19. 

• De CRT is meegenomen in de ontwikkelingen van het strategisch huisvestingsplan van Pieter van 

Foreest. Met name de huisvesting / verhuizing van Strandgoed naar Delfshove en de plannen met 

Delfshove kwamen aan de orde. 

• 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 telkens meegenomen in de voortgang. 

• De voortgang van het jaarplan van de divisie Thuis voor 2021 stond elk kwartaal op de agenda.  

• De uitkomsten van verschillende cliënttevredenheidsonderzoeken zijn aan de orde geweest (HbH en 

Thuiszorg). Ook heeft de CRT aandacht besteed aan de waardering die Zorgkaart Nederland aan de 

Thuiszorg van Pieter van Foreest heeft toegekend, namelijk voor de tweede keer een plaats in de top 

10 van beste thuiszorgaanbieders van Nederland. Een geweldige prestatie. 

• Een aantal managers zijn in de vergaderingen aangesloten om punten als vrijwilligersbeleid, 

klachtenregistratie, wachtlijstbeheer en nieuwe woon/zorgconcepten nader toe te lichten. 

• Tijdens een fysieke beleidsdag van het MT Thuis op de Kalfjeslaan, is de CRT aangeschoven om 

geïnformeerd te worden over de plannen voor het jaar 2022, maar ook om input te leveren. De leden 

gingen in subgroepen met verschillende managers om de tafel, wat mooie gesprekken heeft 

opgeleverd. 
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Bijeenkomsten 
 

In 2021 zijn er geen gezamenlijke bijeenkomsten en / of evenementen georganiseerd. Ook de 

traditionele Stamppottenbijeenkomst kon vanwege Covid 19 niet doorgaan. 

Diverse leden van de CRT hebben deelgenomen aan de door Pieter van Foreest georganiseerde 

digitale bijeenkomsten: 

• In juni: de vijfdaagse ‘Strategiebijeenkomsten’. 

• Op 21 juni, “Zorgproces spiegeling concept Plan van aanpak Jonge Mensen met Dementie. 
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Verslag lokale cliëntenraden (LCR) Pieter van Foreest 

 

LCR Akkerleven / Singelhof 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE 

 Mw. M. de  Mos  Voorzitter 

 Mw. G.A. Schrier Vicevoorzitter 

 Dhr. B. Lemmers  Lid 

 Mw. M. Buitelaar  Lid sinds april 2021 

 Mw. M. Kuntz  Lid sinds augustus 2021 

  

Vergaderingen: 
In 2021 hebben er 6 vergaderingen plaatsgevonden. 

Onderwerpen: 

• Coronamaatregelen, vaccinaties, bezoekregeling 

• Eten en drinken 

• Activiteiten  

• VIM 

• Toekomst Singelhof 

Advies, instemming en ongevraagd advies: 
Aanstelling teammanager 

 
LCR De Bieslandhof 
 
Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Mw. M. Schipperheijn Voorzitter 

Dhr. H. Witjens Secretaris/ plaatsvervangend voorzitter 

Dhr. E. Hellemons Lid 

Mw. C. Noordeloos Lid  

Dhr. F. de Man Lid 

Mw. L. Bakker Lid 

 
In 2021 zijn twee leden toegetreden en heeft de heer S. van Put, als voorzitter, afscheid genomen van de 
Raad. Per 31 december bestaat de raad uit bovenstaande personen.  
 
Vergaderingen: 
De LCR BLH heeft in 2021 10 maal vergaderd. 
 
Onderwerpen: 
Vertegenwoordiging: Een belangrijk punt van bespreking was de vertegenwoordiging in de CCR. De raad 
was van mening ondervertegenwoordigd te zijn in relatie met de grootte van de locatie. Na gesprekken met 
de raad van bestuur, de adviseur LOC en een lid van de CCR is besloten voor een afgesproken periode 
ons te laten vertegenwoordigen door Ernst Greweldinger, lid CCR. 
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Locatiemanager: Maandelijks is er contact met de locatiemanager. Per kwartaal is er overleg met een 
leidinggevende verpleegkundige ( door Corona slechts eenmaal gebeurd ). 
 
Corona: Belangrijk punt van bespreking betrof uiteraard de Corona en de gevolgen hiervan voor de cliënten 
en medewerkers. Dit leidde er ook toe, dat het bijwonen van de huiskamergesprekken sporadisch konden 
plaatsvinden.  
 
De volgende punten zijn besproken: 

• Start kerkdiensten en de rol van vrijwilligers hierbij. 

• Financiën en de ontwikkeling hierin. 

• Parkeerproblematiek. 

• Vrijwilligersbeleid en de uitwerking hiervan naar de locatie. 

• Interne verbouwingen. 

• Klimaatbeheersing. 

• Medicatieveiligheid. 

• Pilot schoonmaak en de begrotingsconsequenties hierbij. 

• Cashless organisatie. 

• Rookbeleid. 

• PG plus en de voortgang hierbij. 

• Doorloop jaarplannen. 
 

Advies, instemming en ongevraagd advies: 
Ongevraagd advies uitgebracht over de vluchtwegen in de locatie. 
Instemming Jaarverslag 2021. 
Advies: de CR is betrokken bij de werving van de facilitair manager. 
Advies: op de aanbesteding van de voeding en het interne voedingsoverleg. 
 
 

 

 

LCR De Hooge Tuinen 
 
Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Mw. M. van Wessel  Voorzitter  

Dhr. H. Nolten Lid 

Mw. M. Stolze Lid, gestopt 1 juni 2021 

 
Vergaderingen:  
In 2021 waren er 6 vergaderingen (elke 2 maanden) van de LCR met de locatiemanager en teammanager. 
Soms was er een gastspreker (interne specialist). 
 
Onderwerpen:  

• Bezoekregeling  

• Bewoners: Stand van zaken corona / vaccinaties 

• Medewerkers: bezetting/inzet 

• Veiligheid / incidentenregistratie 

• Contact met naasten / (uitblijven van) familiebijeenkomsten 
 
Advies, instemming en ongevraagd advies: 
De LCR heeft geen advies/instemming hoeven geven. Wel heeft de LCR ongevraagd advies gegeven over: 

• communicatie naar naasten over zaken m.b.t. de (gang van zaken in de) locatie 

• vergroten betrokkenheid naasten (bijeenkomstenfysiek /online) 
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LCR De Kreek 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. W. Bijl Voorzitter 

Dhr. P. Jongejan Lid 

Mw. A. Moesman Lid 

Mw. B. Wanders-Korving Lid 

 
In januari 2021 werd afscheid genomen van mw. van der Meer – van den Beukel en mw. van Staalduinen – 
van Duijn. Medio februari 2021 hebben Mw. Krijger – de Vetten (zij was ruim 16 jaar LCR-lid) en mw. van 
den Enden- Flühr besloten te stoppen als LCR-lid maar wel actief te willen blijven als steunlid. Mw. Krijger – 
de Vetten is op 06 april 2021 overleden op 85-jarige leeftijd. 
 
Begin 2021 is besloten een nieuwe structuur voor de LCR de Kreek op te zetten waarbij er een klein aantal 
LCR-leden zijn die gevoed en ondersteund worden door steunleden. Naast enkele bijeenkomsten worden 
deze steunleden ook periodiek bijgepraat over hetgeen heeft gespeeld of nog speelt binnen de LCR. Zo 
wordt een optimale wisselwerking nagestreefd. Met deze steunleden was regelmatig contact, vanwege 
Corona was dit veelal een digitaal of telefonisch contact. In 2021 waren er 6 steunleden.  
 
Alle 4 huidige LCR-leden zijn gekoppeld aan een teammanager en zo betrokken bij de afdelingen / 
bewoners van die betreffende teammanager. Dit zorgt voor zeer korte lijnen en een grotere betrokkenheid. 
 
Vergaderingen: 
In het jaar 2021 kwamen we als LCR en het kreekmanagement 5 x bij elkaar in een vergadering. Dit 
overleg was ook meerdere keren digitaal i.v.m. de Corona-beperkingen. 
 
Besproken onderwerpen: 

• Abonnementen voor Netflix en Spotify; 

• De financiële situatie en de exploitatie van de Kreek werden elke vergadering besproken. De forse 
leegstand van bewonerskamers vooral tijdens Corona-pieken zorgde voor een fors exploitatietekort. 
Besproken werd hoe nieuwe bewoners zo snel mogelijk kunnen inhuizen gegeven de Corona situatie; 

• Corona: hierbij werd vooral gekeken naar het welzijn van de bewoners en uiteraard ook hun veiligheid; 

• Realiseren van keukens op de somatische afdelingen, waardoor er vers warm gekookt kon gaan 
worden; 

• De exploitatie van het restaurant De Leeuwerik en hoe dit kostendekkend te krijgen; 

• Het zo goed mogelijk opvangen en begeleiden van naasten die waken bij iemand die terminaal is; 

• De Wet Zorg en Dwang en Zorg voor de Vrijheid was meerdere keren onderwerp van gesprek. Ook 
werd er kennisgemaakt met de cliëntenvertrouwenspersoon mw. de Vries; 

• Deelname aan de 4 digitale strategie-bijeenkomsten. De uitkomsten van die bijeenkomsten werden 
gedeeld binnen de LCR De Kreek; 

• De verbeterdialoog c.q. de 360 graden-meting: enkele LCR-leden hielpen bewoners met/bij het 
beantwoorden / invullen van de vragen en kwamen zo in gesprek met vele bewoners; 

• De wens tot spoedige realisatie van de interne TV-omroep; 

• Het project Cashless; 

• Het ontvangen van bezoek in de huiskamers van de PG-afdelingen: als pilot wordt gestart op één 
afdeling met een dagstructuur; 

• Het rookbeleid: binnen de LCR de Kreek bestaat de behoefte om een verantwoorde rookplek voor de 
bewoners te behouden; 

• Informatie over verzorgend wassen (onderzoek, werkwijze, voor- en nadelen, implementatie); 

• De besteding van de Waardigheid & Trots-gelden. 

Advies, instemming en ongevraagd advies:  

• Werving / sollicitatie van een nieuwe teammanager. 
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LCR Duinhof/ De Opmaat/ Vlietzicht 
 
Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. K. Pleeging Voorzitter 

Mw. A. Bantjes Lid 

Mw. A. Boers Lid 

Mw. A. Marzolla Lid 

Mw. E. van Zijderveld Lid 

Mw. I. van der Starre Lid 

Mw. E. Top Lid 

Mw. W.  Steenks Lid 

 
De dames Boers en van Zijderveld hebben afgelopen jaar de plaats ingenomen van Dick Wijnands en 
Janneke van Marissing, welke beide de cliëntenraad hebben verlaten. 
 
Vergaderingen: 
Er zijn in 2021 vijf vergaderingen geweest. 
 
Onderwerpen: 
De belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar zijn: 

• Verbouwing Duinhof en de verhuizing van de bewoners hierdoor 

• Covid en de gevolgen en maatregelen voor de locaties/bewoners 

• Personeelsverloop in Vlietzicht 

• De MIM/VIM rapportages en ontwikkelingen hierin 

• Komst nieuwe locatiemanager 

• Komst nieuwe teammanagers voor De Opmaat en Vlietzicht 
 
Advies, instemming en ongevraagd advies: 
Er zijn door de LCR geen formele advies- en/of instemmingsaanvragen ontvangen. Wel is er nauw overleg 
geweest met de locatiemanager inzake de verbouwing van Duinhof. 
Tevens heeft een vertegenwoordiging van de LCR ook haar advies geleverd in de selectie van 
teammanagers voor De Opmaat en Vlietzicht, alsmede de aanstelling van de nieuwe locatiemanager. 
  

 

LCR De Terwebloem 
 
Samenstelling:  

NAAM FUNCTIE  

Mw. T. Hogervorst Voorzitter 

Dhr. J. Smith Lid 

Mw. H. Bakker Lid 

Mw. A. van de Berg Lid 

Mw. G. Frazer Lid 

Dhr. H. van Velden Lid  

 
Jacques Smith kon door omstandigheden weinig aanwezig zijn waardoor Thecla Hogervorst het 
voorzitterschap van hem heeft overgenomen.  
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Vergaderingen: 
De cliëntenraad heeft vergaderd op 9 april, 4 juni en 24 september. Vanwege Corona konden een aantal 
vergaderingen niet plaatsvinden. Het management heeft wel veel contact gehad met de leden van de 
cliëntenraad.  
 
Onderwerpen:  

• Corona 

• BHV  

• Welzijn – Uitbureau – 

• 10 Jarig Jubileum  

• Wet Zorg en Dwang  

• Vertrouwenspersoon Marjan de Vries op bezoek in de Terwebloem  

• Klachtenoverzicht  

• VIM  

• Audits  

• Vrijwilligers  
 

LCR Delfshove 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. J. Jense Voorzitter 

 
De samenstelling van de LCR is in 2021 gelijk gebleven. 

Vergaderingen:  
De cliëntenraad vergaderde in principe maandelijks met de locatiemanager. Dit waren goede overleggen en 
er was een goede samenwerking. Een enkele keer is het overleg niet doorgegaan bij gebrek aan 
bespreekpunten.  

Onderwerpen: 

• Corona en bezoekregeling 

• Verbouwing Delfshove (stilleggen daarvan) stand van zaken 

• Voorzieningen en activiteiten voor bewoners 
 
 

 

LCR Die Buytenweye 
 
Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. K. Reurings voorzitter 

Dhr. A. van den Oord vicevoorzitter 

Dhr. E. Greweldinger lid 

Dhr. C. Pronk lid 

Dhr. S. de Gier lid 

Mw. I. Reurings lid 

Mw. P. Verhoeff lid 

 
Er zijn geen wisselingen geweest in de samenstelling van de cliëntenraad. 
 
Vergaderingen: 
De cliëntenraad is in 2021 vier maal bij elkaar gekomen. Als gevolg van corona en wisseling van het 
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locatiemanagement twee keer minder dan gepland. Daarnaast zijn de leden ook een aantal keer bij elkaar 
gekomen voor overleg. De cliëntenraad ontving per mail of telefonisch een update van de stand van zaken 
in Die Buytenweye van de locatiemanager.  
Het maandelijkse spreekuur voor bewoners is vanaf september weer opgestart.  
 
Belangrijkste onderwerpen: 

• Stand van zaken Covid en versoepelingen 

• Personeelsbezetting 

• Kwaliteitsverbeterplan 

• Medicatieveiligheid 

• Warme maaltijd naar de avond 

• Kwaliteit voeding 

• Welzijn 

• Activiteiten 
 
Adviesaanvraag: 
De cliëntenraad heeft gevraagd verzwaard advies gegeven over de warme maaltijd naar de avond en een 
positief advies over de aanstelling van de nieuwe locatiemanager. 
 

 

LCR Lindenhof 
 
Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. G. de Mik Voorzitter 

Mw. K. Tuk Secretaris 

Mw. G. Lekkerkerk Lid 

Mw. J. Abraham Lid 

Mw. N. Slijkhuis Lid 

Mw. E. Schot Lid 

Mw. M.A. de Boer 
Overleden 26-11-2021 

Lid 

 
Er hebben geen wisselingen in de raad of het voorzitterschap plaatsgevonden in 2021. 
 
Vergaderingen: 
De cliëntenraad heeft 11 keer vergaderd in 2021.   
 
Onderwerpen:  
Naast Corona, de medezeggenschapsregeling, het huishoudelijk reglement en de begroting heeft de LCR 
specifiek aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen. 

• Kwaliteitsplan: resultaatgericht werken met verpleegkundigenoverleg, werkoverleg en kwaliteitsoverleg. 
Dossierchecks vinden maandelijks plaats. 

• Medicatieveiligheid: de inspectie is langs geweest, er is een verbeterplan opgesteld, inmiddels is alles 
helemaal op orde. 

• Methodisch werken: VIM meldingen worden dagelijks afgehandeld, er is elke ochtend een overleg met 
de dagoudste en interne audit vindt dagelijks plaats (hygiënecontrole, medicatiecontrole). 

• Nieuwe folder cliëntenraad: in 2021 hebben we nieuwe folder gemaakt met informatie over de 
cliëntenraad, foto’s van de leden en contactgegevens hoe we te bereiken zijn. 

• Fotogalerij: op elke etage in Lindenhof hangt een fotogalerij met de foto’s en namen van de 
medewerkers die dag/avond/nachtdienst hebben. 

• Mw. E. Hof, clientvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang is op een vergadering geweest om uitleg te 
geven hierover en haar werk in de praktijk. 
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LCR Sonnevanck 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. L. van Gemerden Voorzitter + lid CCR 

Dhr. A. van Dop Lid 

Dhr. P. de Kan Lid 

Mw. K. van der Meer- v.d. Berg Lid 

Mw. J. Boers Lid 

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

Vergaderingen: 
In 2021 vergaderde de LCR om de 6 weken. 

Onderwerpen: 

• Personele bezetting  

• Verbouwing van de locatie 

• Gezonde voeding en alles wat daarmee te maken heeft   

• Hygiëne, verzorging en schoonmaak  
 
Daarnaast heeft de LCR: 

• Assistentie verleend bij het aanpakken van zaken zoals bij COVID soms noodzakelijk was  

• Donaties gezocht voor dingen die aangeschaft moesten worden  

• Een luisterend oor geboden wanneer er zich problemen voordeden met cliënten en de mantelzorger om 
advies vroeg.   
 

LCR Stefanna 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. F. Visser Voorzitter 

Mw. W. Koole-Slingerland Afgevaardigde Stef 1 

Mw. C. Smith Afgevaardigde Stef 2 

Dhr. P. Arends Afgevaardigde Stef 3 

Mw. M.C.M. Groenewegen Afgevaardigde Stef 4 

 
In januari wordt dhr. Beezemer opgevolgd door dhr. Van Vondelen als afgevaardigde Stef 3, die dit tot juli 
doet. In september treed dhr. Arends als opvolger aan.  
 
1 CR lid is als mantelzorger actief op een presentatie voor gastvrouwen (hoe welkom voel ik mij als familie 
in Stefanna en wat is daarvoor nodig), vrijwilliger op de eigen afdeling 
1 CR lid is actief als vrijwilliger bezoekregeling 
1 CR lid is actief op eigen afdeling 

Vergaderingen: 
Tot en met juli wordt maandelijks vergaderd met uitzondering van april. Vanaf september is er een 6 weken 
cyclus met de afspraak dat op afdelingsniveau de afgevaardigde de knelpunten op de afdeling met de 
teammanager van de afdeling bespreekt. 
In 2021 schoven minder Teammanagers en HBO-V’ers aan bij het overleg. De teammanager facilitair was 
wel altijd aanwezig. De 2 interim teammanagers die in 2021 werkzaam zijn in Stefanna zijn ook voorgesteld 
tijdens het CR overleg. 
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Onderwerpen: 

• Bezoekregels/versoepeling 

• Keukens Stef 1 en 2 

• Schoonmaak en hygiëne 

• Afspraken gemaakt en procedure opgesteld over het kennismaken van de CR met familie nieuwe bewoners 

• Opstart kapel meermalen besproken, te vormen werkgroep  

• Afspraken rondom overlijden, onderwerp gewijzigd in coördinatie voor en na overlijden 

• Inrichting gedenkplekje/aandacht voor verzorgde omgeving begane grond en buitenruimte 

• Ontwikkelingen Stef 1: overplaatsing personeel, gewenste cultuurverandering 

• Toezicht op huiskamers, inzet uitzendkrachten, herkenbaar zijn van medewerkers 

• Onderdelen kwaliteitsplan Stefanna (welzijn en wonen/leren en verbeteren)   

• Samenwerking CR en Management 

• Nieuwe ontwikkelingen (o.a. dagoudste/inwerkmap/introductie nieuwe medewerkers, nieuwe functie 
roosteraar/werken met commissies) 

• Input 2022 CR voor jaarplan: verbeteringen op gebied eten en drinken 

• Kennismaking met cliëntvertrouwenspersoon 

• Toelichting zorgpad palliatieve zorg door SOG Arnan Veldhuizen 

Advies, instemming en ongevraagd advies: 

• Communicatie met familie: geen Stefanieuws maar familienet 

• Aanstelling nieuwe teammanagers  

• Visie op medezeggenschap en andere opzet medezeggenschap (overleg met  teammanagers  per afdeling 
naast overlegvergadering  eens per 6 weken ) 

 

 

LCR Triangel 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Mw. J. Salomé Voorzitter + lid CCR 

Dhr. J. Nienhuis Lid 

Mw. M. van Adrichem Lid   

Mw. I. Olsthoorn Lid tot 31 december 2021 

 

Vergaderingen: 
De LCR heeft in 2021 6 x vergaderd.  

Onderwerpen: 

• Corona en de bezoekregistratie 

• Verzwaring van de zorg in de Triangel 

• Medezeggenschap: nieuwe regeling en huishoudelijk regelement  

• Brainstormen over Voeding -koffie/thee rondje 

• Nieuw lid van de CR maar ook weer weg 

• Boven verwachtingsprijs /veilige tuin 

• Cashless project 

• 360 graden interview 

 
Advies, instemming en ongevraagd advies: 
Officieel geen onderwerpen waarover advies gevraagd is. Alle bovengenoemde onderwerpen zijn 
besproken in de reguliere vergaderingen en daar is aan de LCR instemming gevraagd. 
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LCR Veenhage 

Samenstelling: 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. P. van Buuren Voorzitter + lid CCR 

Dhr. E. Seffelaar Lid 

Mw. M. Van Leeuwen Lid 

Mw. C. van Eede Lid vanaf 1 oktober 2021 

Mw. H. van Eede Lid vanaf 1 oktober 2021 

 
Vergaderingen:  
De cliëntenraad van Veenhage vergadert 1 x per zes weken met de locatiemanager Corin Potter en 
teammanager Merel Haaring.  
 
Onderwerpen:  
De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn: 

• Voorbereiding verbouwing Veenhage  

• Medicatieveiligheid  

• Project eten en drinken  

• Maatregelen Corona  

• Persoonsgericht werken  

• Deskundigheid teams op PG  

• Jaarplan Veenhage inclusief actieplan welbevinden 

  

LCR Weidevogelhof 
 
Samenstelling:  

NAAM FUNCTIE  

Dhr. R.A. Makkink Voorzitter 

Mw. J. van der Stoep-Teller Lid 

Mw. E. Groenewegen-Leijenhorst Lid 

 
Vergaderingen: 
De cliëntenraad heeft 7 keer vergaderd, waarvan 3 keer digitaal en 4 keer in de vergaderruimte in de 

Patrijs. 

Onderwerpen: 

• Gevolgen coronamaatregelen voor de bewoners, de bezoekers en het personeel; 

• Problemen met de zorgroosters; 

• VIM-/MIC-rapportages per kwartaal, met name gericht op de medicatieveiligheid en interne audit 
medicatieveiligheid; 

• Voedsel Advies Commissie met goede bereiding van de maaltijden voor de bewoners; 

• Welzijnszaken, mogelijkheden in coronatijd met nieuwe opzet vrijwilligersbeleid; 

• Toekomstvisie De Weidevogelhof; 

• Nieuwe medezeggenschapsregeling voor de cliëntenraden; 

• Opstart huiskamergesprekken nieuwe stijl. 
 
Advies, instemming en ongevraagd advies: 
Advies uitgebracht over de benoeming van de nieuwe locatiemanager en verschillende teammanagers voor 
de torens. 
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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 
HbH  Hulp bij Huishouding 
IGJ  Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 
NCZ  Netwerk Cliëntenraden Zorg 
OR  Ondernemingsraad 
PvF  Pieter van Foreest 
RvB  Raad van Bestuur 
RvT  Raad van Toezicht 
Wmcz 2018 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen  
WOC  Wetenschappelijk Onderzoekscommissie 
WZB  Wonen, Zorg en Behandeling 
WZD  Wet Zorg en Dwang 
 
 


