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Inleiding 
 

 

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

MT, cliënten en naasten. 

 

Hoog op de agenda van zowel cliëntenraden als management van Pieter van Foreest staat 

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

cliënten.  

 

In 2018 is de ingezette trend van medezeggenschap naar samenspraak in het contact van zowel de 

individuele cliënt met de zorg- en dienstverlener als van de cliëntenraden met de medewerkers en 

management in Pieter van Foreest verder doorgetrokken.  

 

De medezeggenschap vindt formeel plaats volgens de wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen in de vorm van de ingestelde cliëntenraden voor elke locatie, divisie en op centraal 

niveau. Daarnaast vindt er steeds meer informele medezeggenschap plaats in de vorm van 

samenspraak op elk niveau. Samenspraak vindt plaats 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. 

 

Kern waar het voor de medezeggenschap om draait is behartigen van de best mogelijke 

ondersteuning, van bewoners en cliënten waar zij ook verblijven. Dit kan zijn in de langdurige zorg, 

kortdurende zorg of in de thuissituatie. In Pieter van Foreest werken medewerkers zij aan zij met 

cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners. Dit om 

samen die ondersteuning te leveren, dat men zo zelfstandig mogelijk het eigen leven te leiden dat 

aansluit bij de eigen identiteit 

 

Terugkijkend op 2018 kan geconstateerd worden dat het een vruchtbaar jaar is geweest. Het in gang 

gezette traject van vernieuwing heeft verder zijn beslag gekregen: een vernieuwde visie op 

medezeggenschap en samenspraak is ontwikkeld. In het verlengde daarvan zijn de bestaande 

reglementen aangepast en is een samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur opgesteld. Dat 

daar een traject van hard werken in samenspraak van cliëntenraden met bestuur aan vooraf is gegaan, 

mag duidelijk zijn. Het effect is dat de stem van de cliënt steeds duidelijker meeklinkt in de organisatie: 

cliënten praten en beslissen mee over zo goed mogelijke huisvesting, welzijn, zorg- en dienstverlening 

 

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de werkzaamheden en activiteiten van de centrale 

cliëntenraad, de regionale cliëntenraden en de cliëntenraad Thuis. De lokale medezeggenschap vindt 

dicht bij de cliënt plaats en wordt daarom op lokaal niveau verantwoord.   
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Inrichting van de medezeggenschap van cliënten  

 

In 2018 waren binnen Pieter van Foreest in alle locaties, in beide divisies en op centraal niveau 

cliëntenraden actief. De inrichting was als in de voorgaande jaren:  

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

(LCR). De lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager, en/of de teammanager namens de 

locatiemanager, over onderwerpen die de zorgverlening op de locatie betreffen. 

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

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

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

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

Thuis (CRT). Deze raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleids-) 

aangelegenheden die de zorg voor cliënten thuis direct aangaan en kan behoeften van 

cliënten signaleren. De CRT overlegt met de directeur van de divisie Thuis.  

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

Centrale Cliëntenraad (CCR) die overlegt met de bestuurder.  

 

Overzicht lokale cliëntenraden en verdeling naar regio:  

 

Regio: Cliëntenraden locaties: 

Delft/Oostland Die Buytenweye 

De Bieslandhof 

Delfshove 

Lindenhof 

Stefanna 

Veenhage  

Weidevogelhof 

Westland/Midden-Delfland Akkerleven / Singelhof 

De Hooge Tuinen 

De Kreek 

De Opmaat  / Duinhof 

De Terwebloem / Vlietzicht 

Sonnevanck 

Triangel 

 
De lokale cliëntenraden bestaan uit cliënten en familieleden van cliënten van de betreffende locatie. 

Ook heeft hier en daar een vrijwilliger zitting in de raad. Door de deze bezetting wordt geborgd dat de 

cliëntenraad zo goed mogelijk weet wat er leeft binnen de locatie. De leden hebben veel binding met 

de locatie en zorgen er gezamenlijk voor dat de gemeenschappelijke belangen en wensen van de 

cliënten in hun locatie zo goed mogelijk worden behartigd. Daarvoor werken zij samen met het 

locatiemanagement, want alleen sámen kan het verschil gemaakt worden. 

 

De lokale cliëntenraden: 

 behartigen de collectieve belangen van de cliënten van de locatie; 

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

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

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

 denken mee in de begroting en de kwaliteitsplannen van de locatie; 

 hebben een stem in de benoeming van team- en locatiemanagement. 
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De cliëntenraad thuis (CRT) bestaat uit zeven betrokken leden die vanuit hun expertise en / of 

ervaringsdeskundigheid zitting hebben in de CRT. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis 

behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die van Pieter van Foreest thuiszorg 

ontvangen. De thuiszorg vindt plaats in de volgende organisatie onderdelen:   

 Ontmoetingscentra 

 Pieters Behandel Praktijk 

 Revalidatie & Herstel 

 Pieters Kamerhuis 

 Zorgboerderijen 

 Klantcontactcentrum 

 
Het doel van de centrale cliëntenraad is de collectieve belangen van cliënten te behartigen en de  

samenspraak en medezeggenschap te bevorderen. Dit alles gericht op zo goed mogelijke huisvesting, 

welzijn, zorg- en dienstverlening. De focus ligt op onderwerpen die voor de hele organisatie of 

meerdere locaties gelden.  

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

 

Raad TAAK VOORBEELDEN 

Lokale cliëntenraad 
(LCR) 

Alles wat specifiek met de 
eigen locatie te maken 
heeft 

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

Divisie/ regionaal, Zorg 
Thuis  (RCR en CRT) 

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

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

Centraal (CCR) 
Als het gaat over zaken 
van heel Pieter van 
Foreest 

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

 
De centrale cliëntenraad was in 2018 actief op vele terreinen, met als focus de gezamenlijkheid en het 

ontwikkelen van een nieuwe actuele toekomstvisie.  

Bijeenkomsten en activiteiten CCR in 2018  

 

Vergaderingen CCR 

 

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

vergaderrooster bijeen. In 2018 hebben acht geplande vergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast 

hebben er twee extra overleggen plaatsgevonden en vonden er negen werkgroep overleggen plaats in 

het kader van de doorontwikkeling cliëntmedezeggenschap. 

 

De vergaderingen vonden plaats volgens het principe: afwisselend een Onderling Overleg van de 

Centrale Cliëntenraad of een grote Overlegvergadering met de bestuurder. Aansluitend aan de 

onderlinge overleggen was steeds een half uur gereserveerd voor een korte overlegvergadering met 

de bestuurder. In totaal vonden er vijf volledige Overlegvergaderingen plaats en vier korte 

overlegvergaderingen. Voorafgaand aan elke Overlegvergadering vond een informeel onderling 

vooroverleg van de CCR plaats. Tijdens dit informele vooroverleg, maar ook tijdens de gewone 

vergaderingen, werden vertegenwoordigers uit  de organisatie uitgenodigd om de CCR te informeren 

over actuele ontwikkelingen.  

 

Gasten en thema’s bij de vergaderingen 

In 2018 schoven diverse gasten aan in de vergaderingen van de CCR. In de overlegvergadering van 

februari maakte de voltallige CCR kennis met het lid van de Raad van Toezicht, mevr. M. Vogelzang 

(lid op voordracht van de cliëntenraad) en de nieuwe voorzitter dhr. H. Oosters. Met mevr. Vogelzang 

werd afgesproken dat de voorzitter van de CCR regelmatig contact met haar zou opnemen over de 

lopende zaken en met name met oog op het visietraject wat in 2018 zijn beslag diende te krijgen.  

In het kader van de strategische speerpunten van Pieter van Foreest waren er gasten vanuit het 

bestuurlijk overleg. Mevr. Van Laarhoven, directeur divisie Thuis,  praatte de CCR bij over het 

onderwerp Eerstelijns Verblijf (strategisch programma 'Klant en Markt) en dhr. Kramers, manager 

P&O) gaf toelichting op het onderwerp ‘personele vertaling’, waar met name werd ingezoomd op de 

uitkomsten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek (programma ‘vakmanschap, empowerment 

en leiderschap’). De CCR heeft  dhr. Kramers uitgenodigd om de verbeterplannen te checken op het 

onderwerp communicatie tussen management en medewerkers, een zeer belangrijk onderwerp voor 

de lokale raden. Tevens heeft de CCR gepleit voor het behoud van de goede medewerkers. Te vaak 

wordt gezien dat deze vertrekken door bijvoorbeeld tijdelijke contracten of tegenvallende 

arbeidsvoorwaarden. Ook heeft de CCR de vraag neergelegd of er vanuit exitinterviews bekend is 

waarom medewerkers vertrekken en wat doet PvF daar mee? In 2019 wordt een nieuwe afspraak met 

dhr. Kramers gepland om te evalueren wat er met de voornemens uit 2018 is bereikt.  

Er werd een extra overleg gevoerd met mevr. Jaszmann en de beleidsmedewerker kwaliteit mevr. 

Vogelzang over het thema kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de vertaling daarvan in het 

kwaliteitsplan voor Pieter van Foreest. De CCR heeft voor cliënten zeer belangrijke kritische punten 
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benoemd, waarvan aangegeven is dat deze zullen worden gevolgd. Deze  punten betroffen met name 

de sfeer, ambiance en kwaliteit van de maaltijd; het gastvrouw/ gastheerschap, het zich veilig voelen, 

wonen en persoonlijke sfeer en de wijze van terugkoppeling / bespreking van de resultaten met de 

cliëntenraden, zowel centraal en/of lokaal. De CCR heeft erop aangedrongen om de kwaliteitsplannen 

lokaal met de raden te bespreken en af te stemmen. Ook de rapportages van tevredenheidsmetingen 

dienen steeds met de lokale raden te worden besproken. Van het onderwerp verbinden in de wijk / het 

verpleeghuis in de buurt is aangegeven dat de CCR dit van groot belang acht voor de cliënten. Alle 

genoemde kritische punten zijn door de organisatie opgepakt in wisselend tempo. De onderwerpen 

kwamen regelmatig terug in de overlegvergaderingen en in de lokale raden zijn stappen gezet in het 

bespreken van de jaarplannen met de cliëntenraden, waarbij in meerdere of mindere mate de raden 

hun eigen punten hebben ingebracht. Opgemerkt werd ook dat het kwaliteitsplan niet los gezien kan 

worden van al lopende trajecten zoals het persoonsgericht werken en de voornemens die zijn 

verwoord en worden uitgevoerd in het beleidsstuk “Ik en zo thuis als mogelijk”, waarvan de 

cliëntenraden de inzet en intenties van harte ondersteunen.  

 

In het kader van het voedingsbeleid en de adviesvraag op de visie op voeding schoven aan mevr. 

Jaszmann, directeur WZB en mevr. De Haan, manager F&H ad interim. Er werd inhoudelijk 

gediscussieerd over het stuk, waarbij de CCR kanttekeningen plaatste zoals de grote focus die er lijkt 

te zijn op regenereren, functionaliteit en kostengemiddelden. De CCR heeft gepleit voor de 

mogelijkheid van bijvoorbeeld een high tea of een buffet en de aandacht voor sfeer en ambiance voor 

de bewoners, hetgeen zeer wezenlijk is in de beleving van de maaltijd. De CCR constateerde dat er 

een helder en eenvoudig beschreven visie op voeding ligt. De gedane suggestie van suppletie werd  

meegenomen, alsook de mogelijkheid van biologisch en vegetarisch en  aandacht voor duurzaam 

werden opgenomen in het stuk. De CCR heeft de mening van de lokale raden gevraagd, welke werd 

verwerkt in de eindproductie van het stuk. Naar aanleiding van diverse opmerkingen in de lokale en 

regionale raden werd een ‘proeverij’ georganiseerd op diverse locaties, waarbij ook 

clientenraadsleden werden uitgenodigd. Daarna zou gezamenlijk een keuze gemaakt zou worden 

voor een voedingsleverancier voor Pieter van Foreest. Een evaluatiemoment werd op suggestie van 

de CCR bepaald op zomer 2019.  

 

In het kader van de voortgang van het proces nieuwe bedrijfskleding, waar ook de CCR in heeft 

meegedacht, gaf mevr. Van Laarhoven namens de kledingadviescommissie uitleg en toonde zij de 

voorlopige kledingkeuze. De CCR gaf aan de nieuwe ‘looks’ met belangstelling tegemoet te zien. 

 

De CCR voerde eind van het jaar een gesprek met een zittend algemeen lid van klachtencommissie 

om te bepalen of dit lid door de CCR kon worden aangemerkt als lid uitsluitend voorgedragen vanuit 

cliëntperspectief. Omdat dit een door Pieter van Foreest aangeboden mogelijkheid en ingelaste 

constructie was om zo snel mogelijk te voldoen aan de voorwaarden in het klachtenreglement, heeft 

de CCR besloten om de eerstvolgende vacature in de klachtencommissie af te wachten. Zo kan er  

vanuit vrije keuze een lid vanuit cliëntperspectief voorgedragen worden. De huidige samenstelling van 

de klachtencommissie blijft daarmee voorlopig dezelfde, totdat er een zittingstermijn verloopt en de 

CCR haar recht kan laten gelden.  

 

De CCR heeft in 2018, in aanwezigheid van de bestuurder, twee maal gesproken met mevr. Blom,  

relatiebeheerder van het Zorgkantoor DSW. Onderwerpen die onder meer de revue passeerden:  

 kwaliteit in 2018, 2019 en daarna 

 belevingsonderzoeken 

 stagnatie in de regio, onvoldoende plaatsen en onbalans tussen de crisisopvang 

 doorstroom  

 financiën.  
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In deze gesprekken heeft de CCR haar zorgen uitgesproken over de schotten in de financiering en de 

urgentie van de stagnatie in de zorgketen in de regio benadrukt. Deze zorgen worden herkend en gedeeld 

door het zorgkantoor. Namens het zorgkantoor zegde mevr. Blom toe om inspanningen te plegen op dat 

gebied. Afgesproken werd elkaar op halfjaarlijkse basis opnieuw te spreken. 

 

Overige thema’s in 2018 

 

Regelmatig terugkerend thema in de overlegvergaderingen was de inzet van extra middelen 

verpleeghuiszorg. De werving van personeel is een grote zorg voor de CCR; inzet van creatieve 

middelen en inzet om personeel te werven werden veelvuldig bepleit. De inzet van gastvrouwen is 

mooie stap in de goede richting.  

 

De betrokkenheid van het management met de werkvloer en de samenwerking van het management 

met de lokale cliëntenraden is meerdere malen gespreksthema geweest in de CCR. Tijdens de 

gespreksronde vanuit de CCR langs de lokale raden bleek dat er in 2018 al resultaat werd geboekt: er 

was sprake van een verbeterde betrokkenheid van de managers op diverse locaties, ook wat betreft 

het betrekken van de lokale raden en de cliënten in planvorming. Echter het kan nog beter, daarom is 

dat onderwerp ook opgenomen in de nieuwe visie op medezeggenschap en samenspraak (zie 

volgende paragraaf van dit verslag). 

 

Het voedingsbeleid kwam in 2018 meerdere malen ter sprake in de CCR. Na het advies op de visie op 

voeding bleek dat er zaken waren die de aandacht behoefden. Reorganisatie van personeel van de 

restauratieve voorzieningen zorgde voor veel onrust op diverse locaties en was voelbaar onder de 

bewoners. Naast de inspanningen van de lokale raden en regionale raden heeft ook de CCR een 

signaal richting bestuurder afgegeven met de vraag om zeer zorgvuldig om te gaan met de 

verplaatsing en/of verdwijning van gekwalificeerd personeel, waardoor bewoners vertrouwde 

gezichten en vertrouwde kwaliteit gingen missen. De bestuurder gaf aan dat de reorganisatie losstaat 

van de visie op voeding en een gevolg is van het reorganisatieplan van de afdeling Facilitair en 

Huisvesting. Dit kreeg toevalligerwijze gelijktijdig zijn beslag met de introductie van de nieuwe visie op 

voeding, waardoor het leek alsof de nieuwe visie op voeding de reorganisatie in gang had gezet. Zij 

gaf aan veel aandacht te zullen besteden voor een zorgvuldig proces in samenspraak van directie en 

locatiemanagement. De CCR heeft besloten de zaak nauwlettend te blijven volgen.  

 

Ook het lidmaatschap van LOC is onderwerp van discussie geweest. Met name het nut, de noodzaak 

en ook de kosten van het lidmaatschap van LOC gaven vraagtekens. Er werd besloten dat de lokale 

raden in 2019 in principe lid blijven van LOC, ténzij anders werd gewenst en aangegeven. In 2019 zal 

de discussie verder worden gevoerd. De CRT heeft zich in 2018 aangemeld bij de NCZ. 
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Ontwikkeling cliëntmedezeggenschap en nieuwe visie op medezeggenschap 
en samenspraak 

 

Ontwikkeltraject nieuwe Visie 

 

In vervolg op het in 2017 ingezette ontwikkeltraject tot vernieuwing van de visie op medezeggenschap 

en samenspraak werd in 2018 voortgegaan op de ingeslagen weg. Er werd een extra 

overlegvergadering met de bestuurder gevoerd over de visie op medezeggenschap en samenspraak. 

Naar aanleiding van dat overleg werd een werkgroep ingesteld waarin verder werd gewerkt aan de 

totstandkoming van de definitieve visie en in het verlengde daarvan het aanpassen van de bestaande 

reglementen naar de nieuwe situatie. Er vonden in totaal negen overleggen plaats.  

De achterban van de CCR, bestaande uit  de lokale raden en cliëntenraad Thuis, werd geconsulteerd 

over de nieuwe visie. Deze consultatie vond digitaal plaats, waarna de ingebrachte opmerkingen 

werden verwerkt. Ter introductie gaven de voorzitter van de CCR samen met de bestuurder van Pieter 

van Foreest in augustus 2018 een toelichting in beide regionale cliëntenraden. De vertegenwoordigers 

van de CRT bespraken de nieuwe visie in eigen geledingen met de CRT. Ook de laatste opmerkingen 

werden verwerkt, waarna de visie definitief werd vastgesteld op 6 september 2018.   

Als gevolg van deze nieuwe Visie zal in 2019 de medezeggenschapsstructuur veranderen. De formele 

medezeggenschap van cliënten, gebaseerd op wetgeving, zal worden uitgevoerd door de lokale 

cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. De formele rol voor medezeggenschap via de regionale 

raden en de cliëntenraad Thuis komt te vervallen. Deze krijgen een rol in de informele samenspraak. 

In het ontwikkeltraject werd besloten de voorzittersrol van de CCR niet langer een betaalde functie te 

laten zijn. Daartoe werd een wervingstraject in gang gezet voor een nieuwe voorzitter van de CCR. 

Deze campagne is met succes afgesloten en er werd in december een nieuwe voorzitter van de CCR 

gevonden. De CCR nam afscheid van de huidige voorzitter van de CCR, dhr. Van den Beld onder 

dankzegging voor zijn inzet, inspiratie en vasthoudendheid. 

 

Herziening reglementen 

 

De CCR kreeg mandaat van de lokale raden en de cliëntenraad Thuis om in het verlengde van de 

visie de bestaande reglementen aan te passen naar de nieuwe situatie. Dit geschiedde in nauwe 

samenwerking van de werkgroep met o.a. LOC en de jurist van Pieter van Foreest. Op 19 december 

werden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijke reglementen van de CCR en LCR 

vastgesteld. Er is getracht de reglementen zo kort mogelijk en in begrijpelijke taal te beschrijven. 

Nieuw is dat er een samenwerkingsovereenkomst van CCR met Bestuur is opgesteld waarin de 

rechten en plichten van beide zijn beschreven en de instelling van de lokale raden is geregeld en 

verankerd. Daarnaast zijn er huishoudelijke reglementen opgesteld voor de CCR en de lokale raden. 

Ook zijn aan de reglementen profielen toegevoegd voor leden en voorzitters van de lokale -raden en 

de CCR.  

Officiële inwerkingtreding, overhandiging en bekendmaking werd gepland voor de eerste Thema 

bijeenkomst in januari 2019. 

 

Verankering  inrichting samenspraak en medezeggenschap 

 

De inrichting van de gezamenlijke samenspraak zal in 2019 verder geconcretiseerd worden. Zoals in 

de nieuwe visie wordt beschreven zal er voor elke divisie een aparte raad zijn, die zich laat voeden via 

centrale themabijeenkomsten. Deze themabijeenkomsten zijn een vervolg op de twee regionale 

cliëntenraden binnen de divisie Wonen, Zorg en Behandeling en wil alle betrokkenen op alle niveaus 

binnen Pieter van Foreest samenbrengen. De gezamenlijke samenspraak op lokaal niveau blijft 

plaatsvinden via onder andere de huiskamergesprekken en familiebijeenkomsten. Terwijl op 
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individueel niveau onveranderd het dagelijkse contact met medewerkers en vrijwilligers en de 

zorgplanbespreking de momenten blijven waarop samenspraak plaatsvindt.  

De inzet van alle betrokkenen bij de medezeggenschap en samenspraak blijft behouden, maar er 

wordt, waar gewenst, extra ondersteuning aangeboden aan de lokale raden en de nieuwe 

themabijeenkomsten en overlegplatforms. De CCR zal de ontwikkeling en resultaten van de nieuwe 

aanpak actief volgen en -waar nodig- bijsturen.  

 

Onderzoek medezeggenschap en samenspraak 

 

Op initiatief van de werkgroep werd uit eigen gelederen in de maanden september en oktober een 

inventarisatie uitgevoerd over de stand van zaken van de medezeggenschap en samenspraak bij de 

lokale cliëntenraden en hun managers. Een CCR-lid voerde samen met de ondersteuner van de CCR 

in totaal 15 gesprekken met afgevaardigden van de lokale raden en hun managers. De gesprekken 

werden in een open en constructieve sfeer gevoerd en vonden plaats aan de hand van vooraf 

opgestelde gesprekspunten. In veel gesprekken vond er vruchtbare discussie plaats en werden er 

suggesties voor verbeteringen gedaan en deze werden vaak direct al opgepakt. Er werden suggesties 

gegeven, ideeën opgedaan en aandachtspunten benoemd. Tijdens de gesprekken bleek ook dat bij 

alle raden de nadruk ligt op directe samenspraak op lokaal niveau. Hoe dat nu precies vorm te geven 

is een aandachtspunt voor het komende jaar De resultaten zijn beschreven in het verslag Liefde en 

Lef op locaties. Dit verslag zal in 2019 ten grondslag liggen aan de activiteiten tot het versterken van 

de medezeggenschap en samenspraak.  

 

 
Samenstelling werkgroep Visie  
 

NAAM  FUNCTIE 

Dhr. H. van den Beld Voorzitter CCR 

Mevr. A. Koremans Lid CCR, RCR en voorzitter LCR Terwebloem/Vlietzicht 

Dhr. J. van Rossem Lid CCR en CRT 

Mevr. D. de Bresser  Bestuurder PvF 

Dhr. M. de Groot Bestuurssecretaris 

Mevr. T. Somers (facultatief) Ondersteuner CCR 
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Proactieve thema’s, werkgroepen, activiteiten en overige zaken 

 

Stand van zaken proactieve projecten  

De in 2017 benoemde proactieve thema’s voor de CCR: visie op welbevinden; bejegening en  

meetinstrument cliënttevredenheid bleken inmiddels in de organisatie te zijn geïmplementeerd, met 

name via het programma Persoonsgericht Werken. Ook in de kwaliteitsplannen zijn deze verankerd. 

Dientengevolge werd besloten aan deze thema’s geen nieuwe acties meer te verbinden voor de CCR 

Uiteraard blijven zij belangstellend en kritisch gevolgd worden door de CCR, de regionale raden en  

de CRT. 

Werkgroepen en testdagen 

CCR leden namen ook in 2018 op uitnodiging deel aan de volgende werkgroepen en testdagen in de 

organisatie:  

 projectgroep Ethiek 

 werkgroep Robot en Techniek; testdag robotica 

 project duurzame inzet extra middelen verpleeghuiszorg.  

 wetenschappelijke onderzoekscommissie WOC 

 testdag Google glass  

 proeverij nieuwe voedingsleverancier (LCR en CCR leden) 

 werkgroep vrijwilligersbeleid  

 werkgroep kwaliteitsplannen  

 visieteam Spoorzone  

Financiële commissie  

De financiële commissie kwam in 2018 twee maal bij elkaar om de jaarrekening en de begroting van 

Pieter van Foreest te bespreken en advies uit te brengen. 

 

Informatiebijeenkomsten 

 Periodiek werden door het Zorgkantoor DSW weer regionale bijeenkomsten georganiseerd waar 

algemene informatie over de zorgsector en de zorginkoop wordt gedeeld. In 2018 waren er twee 

bijeenkomsten, beide bijeenkomsten werden bijgewoond door een vertegenwoordiging vanuit de 

CCR. 

 Een informatiebijeenkomst over het thema scheiden van Wonen en Zorg is bijgewoond door een 

lid evenals een bijeenkomst over de nieuwe WMCZ 2018.  

 In het kader van het programma Waardigheid en Trots namen twee  vertegenwoordigers uit de 

CCR deel aan het landelijk congres op 2 juli.  

 Ook namen leden van de CCR op 10 december deel aan het landelijk congres cliëntenraden Lef 

op Locatie, mede georganiseerd door LOC en NCZ.  

 

Inzet LOC 

De contactpersoon van LOC, Tiske Boonstra, werd ook in 2018 diverse malen geraadpleegd en 

ingezet. Zij ondersteunde de CEC in haar activiteiten en nam deel aan de startbijeenkomst in januari. 

Verder werden vragen beantwoord ten aanzien van het kwaliteitsplan verpleeghuizen, het voeren van 

een gespreksronde langs alle raden en werd een overzicht van resultaten van participerend 

onderzoek / cliëntervaringen opgevraagd. Ook dacht LOC mee in het ontwerpstadium van de nieuwe 

reglementen.  Tevens werd de basiscursus cliëntmedezeggenschap tweemaal gegeven op locaties 

van Pieter van Foreest. En werden diverse raden persoonlijk ondersteund. In totaal zijn 92,5 uur 

ondersteuning gegeven, waarvan 56 uur uit de abonnementen kon worden benut. 
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Papierloos vergaderen 

In juni 2018 ging de CCR digitaal. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling: de digitale 

vergadertool i-Babs werd opengesteld voor de CCR-leden. In het kader van milieubewustzijn en 

tijdsbesparing een mooie stap voorwaarts.  

 

Deelname aan jury uitreiking Boven Verwachting Prijs 

Ook in 2018 nam een CCR-lid zitting in de onafhankelijke jury, waarin namens het Klein Breteler 

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

Prijs.  

 

Deelname selectieprocedures nieuwe locatiemanagers 

CCR leden namen deel aan de selectieprocedures van nieuwe locatiemanagers; er werden in totaal 3 

selectieprocedures gevoerd.  

 

Adviesaanvragen en uitgebrachte adviezen CCR in 2018  
 
In 2018 is advies gevraagd en uitgebracht over de onderstaande zaken: 
 

Onderwerp Advies CCR Reactie PvF op advies 

Profiel leden 
klachtencommissie, 
bezetting en werving lid 
met gecombineerd 
verpleegkundig en 
cliëntperspectief 

Positief ten aanzien van de profielen.  
Negatief ten aanzien van de werving 
van een lid met dubbel profiel, de 
CCR vindt een dubbele loyaliteit 
verenigd in een persoon niet 
wenselijk 

Vaststellen profielen; met als toevoeging 
dat er geen leden meer met algemeen 
profiel zitting zullen hebben.  
Voorgesteld wordt zowel een lid met 
gecombineerd profiel en een lid met alleen 
cliëntperspectief te benoemen. Vanwege 
de behoefte van de klachtencommissie 
aan een lid met verpleegkundig 
perspectief wordt deze vacature als eerste 
vervuld. Eerstvolgende vacature zal 
worden ingevuld dooreen lid vanuit  
uitsluitend cliëntperspectief.   

Plan van aanpak voor de 
inzet van de extra 
middelen 
verpleeghuiszorg 

Positief; met nadruk op aandacht 
voor handen aan het bed en 
uitstroom voorkomen   

Vaststellen besluit Toezegging dat 
aandacht besteed wordt aan de 
optimalisering van de communicatie 
tussen cliënten-(raad), managers en 
werkvloer en besteden van gelden aan 
het daadwerkelijk ingezette personeel  

Kwaliteitsplan 
verpleeghuiszorg 2018   

Positief; met aandachtspunten Vaststellen besluit onder toezegging dat 
de CCR betrokken wordt bij de 
opstelling van het kwaliteitsplan 2019, 
waarbij de aandachtspunten uit het 
advies verwerkt zullen worden in het 
nieuwe plan. 

Jaarrekening 2017 Van advies onthouden door 
communicatiestoornis. Informeel 
advies achteraf met 
aandachtspunten.  

Vaststellen jaarrekening 2017 
Aandachtspunten uit informele advies 
worden verwerkt in de begroting 2019 

Visie op voeding Positief met speerpunten, o.a. op 
beleving, sfeer, persoonsgericht, 
individuele wensen, lekker en 
gezellig, gastvrijheid, duurzaamheid, 
mogelijkheid van biologisch en 
vegetarisch, scholing van vrijwilligers, 
suppletie en inzet van gelden van 
Waardigheid & Trots 

Vaststellen definitieve visie.  
In de definitieve visie zijn de 
speerpunten vanuit het advies verwerkt. 
Zomer 2019 zal de visie worden 
geëvalueerd. 
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Concernbegroting 2019 Positief met  aandachtspunten t.a.v. 
aparte verantwoording inzet extra 
middelen verpleeghuiszorg en 
inzichtelijk maken van de begroting 
voor cliënten participatie op locatie 
en centraal niveau. 

Vaststellen begroting 2019.  
Toezegging van overnemen adviezen 
CCR.  

Visie op ontwikkeling van 

medezeggenschap van 

en samenspraak met 

cliënten. 

Positief  Vaststelling visiedocument Samen sterk 
voor kwaliteit van leven. 
In samenwerking met de CCR worden  
vernieuwde reglementen en een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld 

Aanstelling lid 

klachtencommissie met 

verpleegkundig en cliënt- 

perspectief 

CCR-lid heeft deelgenomen aan de 

selectieprocedure met positief gevolg 

Aanstellen nieuw lid 

 

Overige onderwerpen in 2018  

 

De volgende onderwerpen zijn in 2018 tevens door CCR en Raad van Bestuur besproken: 

 Jaarplan Pieter van Foreest 2018 

 Jaarverslag klachtenfunctionarissen 

 Kaderbrief 2019  

 Kwartaalrapportages financiën, verzuim en voortgang jaarplan 

 Bestuursverslag 2017 

 Jaarplan Pieter van Foreest 2019 

 Voorbereiding kwaliteitsplan verpleeghuizen 2019 
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Samenstelling CCR in 2018 

 

In 2018 was de bezetting van de CCR voltallig. Er vonden geen wisselingen plaats.   

De voorzitter, dhr. Van den Beld heeft zijn voorzitterschap op 31 december neergelegd om plaats te 

maken voor een nieuwe onafhankelijk voorzitter, dhr. H. Middelplaats.  

 

Functie/  
afgevaardigd uit 

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

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

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB /Regio 
Delft/Oostland 

Dhr. T. Lockhorst LCR De Bieslandhof Sinds 2014  

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB /Regio 
Delft/Oostland 

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

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB / Regio 
Westland/M. Delfland 

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

Vanuit de Cliëntenraad 
WZB /Regio Westland/M. 
Delfland 

Mw. A. Koremans LCR De Terwebloem Sinds oktober 2016 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. J. van Rossem - Sinds 2015 

Vanuit de Cliëntenraad 
Thuis  

Dhr. M. van Meurs - Sinds 2015 

Ondersteuner CCR Mw. T. Somers Ondersteuner 
Sinds 1-11-2016 
(geen lid CCR) 

 

De Pieter van Foreest Cliëntenraden Evenementen Commissie (CEC) 
 

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

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

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

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

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

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

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

kwam in 2018 vier keer bij elkaar. De commissie organiseerde de volgende bijeenkomsten en 

bereidde deze inhoudelijk voor. 

 

Startbijeenkomst cliëntenraden Pieter van Foreest 25 januari 2018 

De jaarlijkse startbijeenkomst werd bijgewoond door circa 90 deelnemers. Alle cliëntenraadsleden, 

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

waren uitgenodigd. De bijeenkomst had als thema ‘Uw stem is belangrijk! Tijdens de bijeenkomst 

werd ingezoomd op diverse onderwerpen en ook op de ontwikkeling van een vernieuwde visie.  De 

individuele en collectieve stem van cliënten en bewoners is van groot belang voor de kwaliteit van 

leven van diezelfde cliënten en bewoners en hoe daar voldoende stem aan te geven is en blijft de 
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grote zoektocht voor de cliëntenraden. Het verslag werd verstuurd naar alle cliëntenraadsleden en het 

management; tevens werd het verslag gepubliceerd op intranet en de Pieter van Foreest website.  

 

Basiscursus cliëntmedezeggenschap 

De CEC maakte zich sterk voor het opnieuw organiseren van de basiscursus cliëntmedezeggenschap 

op verschillende locaties in Delft en Poeldijk De basiscursus stond open voor alle cliëntenraadsleden, 

managers en ondersteuners van de lokale raden werd op 24 mei en 14 juni georganiseerd  en leverde 

enthousiaste reacties op van de deelnemers.  

 

Themabijeenkomsten 

Op initiatief van de CEC vonden in 2018 twee themabijeenkomsten plaats, in juni en november.  

 In juni werd gesproken over de strategische thema’s van Pieter van Foreest met workshops: 

Vangnet tijdelijk verblijf; Toegankelijkheid en snelle informatieverstrekking en Verbinden in de 

buurt. De uitkomsten van de workshops zijn teruggekoppeld naar directie en locatiemanagers.  

 In november vond de themabijeenkomst Persoonsgericht Werken plaats, waarin informatie werd 

gegeven over het thema en daarna konden de deelnemers aan de slag in twee workshops, om 

het persoonsgericht werken zelf te ervaren. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd door de 

aanwezige clientenraadsleden.  

 

Ondersteuning op maat per raad door het LOC 

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

van LOC, mevr. Tiske Boonstra. Zij heeft met enkele lokale cliëntenraden contact gehad en aan een 

enkele raad daadwerkelijke ondersteuning geboden op aanvraag.  

 

Ontwikkeling van documenten ter ondersteuning 

Op aangeven van de CEC zijn een drietal formulieren ontwikkeld, bedoeld om het cliëntenraadswerk 

te ondersteunen. Zo is er een standaardagenda ontwikkeld voor de vergaderingen, kwam er een 

voorlegger die het management kan gebruiken bij het aanvragen van advies aan de cliëntenraad en er 

werd een memo verstuurd waarop bruikbare tips ten aanzien van ondersteuning in de zichtbaarheid, 

informatievoorziening en bereikbaarheid van cliëntenraden staan vermeld.  

Samenstelling CEC 

 

De CEC bestond in  2018 uit de volgende clientenraadsleden: 

 

NAAM  LID VAN CLIËNTENRAAD 

Mw. H.J. Kattevilder Die Buytenweye 

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

Mw. A. Bantjes De Opmaat/Duinhof 

Dhr. T. Lockhorst De Bieslandhof 

Mw. A.M. de Krijger De Kreek  

Dhr. P. Jongejan De Kreek 

 

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

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

marketing & communicatie en Tiske Boonstra, contactpersoon van LOC. Eind 2018 schoven ter 

voorbereiding van de nieuwe structuur aan: Jeannette van Laarhoven, directeur divisie Thuis en Toke 

Somers, ondersteuner CCR. 
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Integraal verslag van beide Regionale Cliëntenraden  (RCR) 
 

Vergaderingen Regionale Cliëntenraden in 2018  

 

Zowel de RCR Westland/Midden Delfland als de RCR Delft/Oostland zijn ieder vijf maal bij elkaar 

gekomen voor een onderling vooroverleg met daarop aansluitend de overlegvergadering met de 

directeur Wonen, Zorg en Behandeling. De vergaderingen vonden voor beide regionale raden steeds 

plaats in wisselende locaties in de betreffende regio’s.  

 

Onderwerpen, aandachtspunten en overige zaken 

 

Een greep uit de belangrijkste onderwerpen, aandachtspunten en overige zaken die in 2018 in de 

Regionale Cliëntenraden aan de orde zijn geweest en/of van advies zijn voorzien: 

 

 Delen van bijzonderheden  

Voor beide regionale cliëntenraden geldt dat in elke overlegvergadering bijzonderheden en 

hoogtepunten van de afzonderlijke locaties met elkaar werden gedeeld. Hierbij kon het gaan om het 

opknappen van een tuin, de opbrengst van de jaarlijkse bazaar of andere lokale gebeurtenissen.  

 Programma kwaliteit verpleeghuiszorg Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid & Trots op elke 

locatie’ 

Het programma van het ministerie van VWS werd besproken in beide raden. Onderdeel van het 

programma is de besteding van de Waardigheid & Trots gelden. De cliëntenraden speelden en spelen 

hierin een actieve rol door in de lokale raad de wensen voor besteding van de gelden aan te dragen 

namens de bewoners en de voortgang van de besteding te monitoren.  

 Extra middelen voor de duurzame inzet personeel verpleeghuiszorg 

Samen met de besteding van de Waardigheid & Trots middelen was dit een terugkerend 

onderwerp in de overlegvergaderingen. In oktober 2018 vond een klankbordbijeenkomst plaats 

waar ook een vertegenwoordiging van de cliëntenraad aan deelnam. De feedback van de 

aanwezigen werd verwerkt.  

 Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg  

Het lokale kwaliteitsplan is onderdeel van het jaarplan van de locatie en werd door elke locatiemanager 

met de lokale cliëntenraad gedeeld en besproken. De stand van zaken kwam in de regionale raden 

regelmatig aan de orde.   

 Cliënttevredenheid  

In de regionale raden is de methode van meten en verzamelen toegelicht. De uitkomst van de 

metingen cliënttevredenheid en de verbeterpunten werd besproken met de lokale cliëntenraden.  

 Het (concept)handboek Ik & zo thuis als mogelijk is gedeeld met en toegelicht aan de regionale 

cliëntenraden. Hoe de visie op zorg vertaald moet worden naar de medewerkers is vervat in het 

handboek.  

 Doorontwikkeling visie op medezeggenschap en samenspraak met cliënten  

Er is in de loop van het jaar vaak gesproken over de structuur van de medezeggenschap. Een concept 

voorstel werd al gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst cliëntenraden in januari 2018. In augustus 

hebben de voorzitter van de CCR en de bestuurder het definitieve voorstel gepresenteerd aan en 

besproken met de regionale cliëntenraden. De strekking van het voorstel is om van de regionale raden 

van WZB kennis- en uitwisselingsplatforms te maken. De formele medezeggenschapsbevoegdheden 

van deze raden en van de CRT worden ondergebracht bij de CCR. De leden hebben zich met een 

enkele kanttekening kunnen vinden in het voorstel voor de doorontwikkeling van de visie op 

medezeggenschap en samenspraak.  
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 Personele bezetting 

De RCR heeft zich doorlopend sterk gemaakt om de uitstroom van medewerkers te voorkomen en te 

investeren in het behouden van personeel en maatregelen om personele tekorten te beperken.  

 Adviesaanvraag voedingsbeleid, de visie op eten & drinken/de visie op voeding 

De manager Facilitair & Huisvesting heeft aan beide regionale cliëntenraden het voedingsbeleid en  de 

adviesaanvraag toegelicht. De opmerkingen/aanvullingen van de regionale raden zijn als input voor 

het advies meegegeven aan de Centrale Cliëntenraad. Zaken rondom voeding en maaltijden blijven 

een aandachtspunt. De cliëntenraadsleden hebben geadviseerd om hieraan blijvend aandacht te 

besteden.  

 In 2018 zijn de cliëntenraden betrokken bij diverse Prezo audits op locatie. 

 De regionale raden hebben verder blijvend aandacht gevraagd voor: 

- Somatische jongeren 

- Buurtgericht werken, betrekken van de wijk(bewoners) 

- Personele bezetting en werkdruk op de werkvloer 

- Het dragen van badges en zorgen voor herkenbaarheid op de werkvloer 

- Rookbeleid medewerkers en cliënten 

- Participatie van de cliëntenraad in familiebijeenkomsten/-avonden voor het versterken van contact 

tussen cliëntenraad en bewoner/familie 

 

Input van lokale raden in de regionale cliëntenraden 

 De (lokale) cliëntenraden hebben ieder de drie voor hen belangrijkste speerpunten benoemd 

waaraan zij gedurende het jaar willen werken. Dit werd besproken in de regionale raden.  

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

om leden te werven werpen nog niet overal vruchten af. 

 Het initiatief ‘Heel Westland bakt’ is helaas niet van de grond gekomen, wel is het project  De 

Westlandse Pluim opgepakt.  
 

Gasten en thema’s bij de vergaderingen 

In 2018 zijn in een overlegvergadering van de regionale cliëntenraad uitgenodigd: 

 Mevr. Verduyn, specialist ouderengeneeskunde voor een toelichting op Medicatieveiligheid,  

Valincidenten en Punt Prevalentie Onderzoek 

 Dhr. Spinnewijn, projectmanager Strategische Huisvesting voor een toelichting op stand van 

zaken Ontwikkelingen vastgoed en strategisch huisvestingsplan 

 Mevr. Blom, zorgkantoor DSW: informatief overleg over betrokkenheid cliëntenraden bij kwaliteit, 

verbeterpunten 

 Mevr. de Haan, manager Facilitair & Huisvesting voor een toelichting op het Voedingsbeleid, de 

visie op Eten & Drinken/de visie op Voeding. 

 Dhr. Hassefras, locatiemanager, voor een toelichting op het thema Welbevinden. 

 

Bijeenkomsten en cursussen 

 

In 2018 vonden diverse bijeenkomsten plaats waaraan de cliëntenraadleden hebben deelgenomen: 

Januari:  Startbijeenkomst cliëntenraden  

April:   Halfjaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door het zorgkantoor DSW 

Mei en juni:  Basiscursus LOC.  

Juni:   Themabijeenkomst cliëntenraden over Verbinden in de buurt, Vangnet Tijdelijk  

   Verblijf en Toegankelijkheid en snelle informatie. 

Oktober:  Klankbordsessie Duurzame inzet extra middelen verpleeghuiszorg 

November:  Themabijeenkomst Persoons Gericht Werken en meerjarenkwaliteitsplan 
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Opheffen regionale cliëntenraden 

 

Door de inwerkingtreding van de nieuwe visie op medezeggenschap en samenspraak in 2019 hebben 

de regionale cliëntenraden zichzelf opgeheven. De laatste vergadering met de Regionale Cliëntenraad 

Westland/Midden Delfland heeft plaatsgevonden op 7 november 2018; de laatste vergadering met de 

Regionale Cliëntenraad Delft/Oostland vond plaats op 21 november 2018.  

 

Samenstelling RCR Westland Midden Delfland 2018 
 
De RCR Westland Midden Delfland bestond in 2018 uit: 
 

NAAM NAMENS FUNCTIE  

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

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

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

Mw. A. Bantjes De Opmaat/Duinhof Lid 

Mw. M. de Mos Akkerleven/Singelhof Lid 

Dhr. J. van Gemerden Sonnevanck Lid  

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

Dhr. J. van der Woude  Hooge Tuinen  Lid  

Mw. B. Dijkstra - Ondersteuner 

 

Dhr. De Winter heeft helaas in de loop van het jaar wegens persoonlijke omstandigheden zijn 

activiteiten voor de cliëntenraad moeten neerleggen.  

 

Samenstelling RCR Delft-Oostland 2018  
 
De RCR Delft-Oostland bestond in 2018 uit: 
 

NAAM NAMENS FUNCTIE  

Dhr. F. Visser Abtswoude/Stefanna Voorzitter 

Dhr. T. Lockhorst De Bieslandhof Secretaris + lid CCR 

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

Dhr. A. Maan Lindenhof Lid 

Dhr. R. Makkink Weidevogelhof Lid 

Dhr. K. Reurings Die Buytenweye Lid  

Mw. B. Dijkstra - Ondersteuner 
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Cliëntenraad Thuis (CRT) 

Inleiding  

 

2018 – een jaar van verdieping op inhoud en samen verder bouwen aan onze visie op 

medezeggenschap en samenspraak, waarbij de kwaliteit van zorg aan onze cliënten centraal staat. 

 

In 2017 is er veel energie gestoken in de samenwerking tussen de CRT en de toen nieuw aangestelde 

directeur voor de divisie Thuis. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Men weet elkaar goed te vinden 

en van beide kanten wordt de samenwerking als prettig ervaren.  

 

Vergaderingen CRT in 2018  

 

De vergaderfrequentie is halverwege 2018 teruggebracht naar eens per twee maanden overleg. De 

CRT kwam in 2018 zeven maal bij elkaar, waarbij de interne bijeenkomsten en de 

overlegbijeenkomsten met de directeur divisie Thuis gecombineerd werden. Het voorzitterschap van 

de overleggen wordt afgewisseld door de voorzitter van de CRT en de directeur divisie Thuis. 

 

Naast de overlegvergaderingen is er in 2018 ook regelmatig overleg geweest met het MT van de 

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

verschillende onderdelen en de begroting.  

 

Focus CRT 

 

Ook in 2018 staat de visie van de CRT (notitie: Visie en Organisatie) centraal. Alles wat de raad onder 

ogen krijgt, wordt aan de hierin benoemde criteria getoetst. In 2018 is het bijbehorende werkplan 

bijgesteld, waarbij de aandachtsgebieden van de CRT zijn opgehangen aan de 

onderwerpen/beleidsvoornemens vanuit het jaarplan van de divisie Thuis. Daartoe zijn er 

verschillende werkgroepen samengesteld, met elk een eigen aandachtsgebied en bemensing. 

 

 Werkgroep zichtbaarheid/profileren CRT 

 Werkgroep bejegening cliëntsysteem 

 Werkgroep kwaliteit en veiligheid 

 Werkgroep keten 

 Werkgroep vrijwilligers 

 Werkgroep innovatie 

 

Twee CRT-leden hebben zitting in de CCR. Vanuit deze positie heeft de CRT ook zijn bijdrage kunnen 

leveren aan de doorontwikkeling van medezeggenschap en samenspraak met cliënten. 

 

Besproken onderwerpen  

 

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

 Voortgang OC Naaldwijk en BHV-oefening OC Naaldwijk 

 Evaluatie Pieters Behandel Praktijk 

 Zichtbaarheid CRT 

 Geactualiseerde werkplan van de CRT 
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 Meten van cliëntervaringen 

 Ondersteuning vanuit NCZ of LOC 

 Doorstroming ELV/GRZ 

 Evaluatie SEH-pilot (samenwerking met ziekenhuis Rddg) 

 Klachten divisie Thuis (1x per kwartaal) 

 Versneld actieplan Thuiszorg 

 Notitie doorontwikkeling medezeggenschap en samenspraak met cliënten’ 

 Jaarplan 2019 divisie Thuis en de overige jaarplannen van de diverse onderdelen 

 Begroting 2019 

 Vaker ‘nee’ bij zorgaanvraag (1x per kwartaal wordt dit overzicht besproken) 

 Geestelijke verzorging in de eerste lijn 

 Huiskamergesprekken Ontmoetingscentra 

 Verbonden in de buurt (John Steenweg neemt vanuit de CRT deel aan dit project) 

 Ontwikkelingen en aanbesteding WMO   

 

Aandachtspunten voor de CRT voor het komende jaar zijn:  

1. Zichtbaarheid CRT en vergroten van contact met onze achterban 

2. Werving van nieuwe leden CRT 

3. Betrokkenheid bij inhoudelijke ontwikkelingen van de diverse afdelingen van de divisie Thuis 

 

Samenstelling CRT per december 2018 

 

NAAM FUNCTIE  

Dhr. M. van Meurs Voorzitter + lid CCR 

Dhr. J. van Rossem Secretaris + lid CCR 

Mw. T. van Eijbergen Algemeen lid, september 2016 

Dhr. W. de Koning Algemeen lid, augustus 2016 

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

Dhr. J. Steenweg Algemeen lid, mei 2017 

Mw. M. Visée Ondersteuner 
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Lijst van 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 

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

RvB  Raad van Bestuur 

RvT  Raad van Toezicht 

RCR WL/MD Regionale Cliëntenraad Westland Midden-Delfland 

RCR D/O Regionale Cliëntenraad Delft-Oostland 

UNC  Universitair Netwerk Care (UNC) Zuid-Holland 

WOC  Wetenschappelijk Onderzoekscommissie 

WZB  Wonen, Zorg en Behandeling 


