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Jaarverslag van de Centrale cliëntenraad van zorggroep Maas & 

Waal 2016  
 

 
In 2016 hebben in de Centrale cliëntenraad de volgende personen zitting gehad: 

 Mevrouw R. Nijsse, de heer J. Peters en de heer W. de Waal namens Alde Steeg te 

Beuningen, 

 De heer F. Grisel, namens Waelwick te Ewijk, 

 Mevrouw R. Paddenburg namens De Kasteelhof te Druten, 

 Mevrouw M. de Ruiter-Coppes namens Huize Henricus te Wamel, 

 Mevrouw M. van Leeuwen namens St. Elisabeth te Beneden-Leeuwen, 

 Mevrouw C. Graven, onafhankelijk lid, van 1 januari tot 1 juli 2017,  

 De heer J. van Sonsbeek, onafhankelijk lid en voorzitter. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heer van Sonsbeek (voorzitter) de heer W. 

de Waal (vicevoorzitter) en mevrouw van Leeuwen (secretaris en penningmeester).  

 

Aanspreekpunt voor de Centrale cliëntenraad binnen de Raad van Bestuur is de heer B. 

van Lingen. Binnen de Raad van Toezicht is de heer S. Koppers onze contactpersoon.  

 

De vergaderfrequentie ligt op ongeveer een keer per 6 weken. De vergaderingen vinden 

bij toerbeurt plaats op de verschillende locaties. Om de andere vergadering is de 

bestuurder bij de vergadering aanwezig (overlegvergadering). De vertegenwoordiger 

binnen de Raad van Toezicht heeft dit jaar 2 vergaderingen bijgewoond.  

In 2016 heeft de Centrale cliëntenraad 9 maal vergaderd. 

 

Namens de bewoners heeft mevr. R. Verholt zitting in de –slapende- Ethische Commissie 

van de Zorggroep. Zij is onder andere lid van de pastorale werkgroep van De Kasteelhof 

in Druten. Vertegenwoordigers van lokale cliëntenraden van een locatie waar nieuwbouw 

aan de orde is hebben zitting in werkgroepen die met de nieuwbouw te maken hebben.  

 

 

Ondersteuning cliëntenraden, personeel en financieel 

De vier lokale cliëntenraden hebben elk een eigen ondersteuner die administratief 

ondersteunt bij voorbereiding, planning en verslaglegging en uitvoering van 

vergaderingen. De ondersteuners zijn allemaal werkzaam in het betreffende verpleeghuis 

of zorgcentrum, wat borg staat voor een goede interne communicatie met het hoofd Zorg 

of de afdelingshoofden en de bewoners.  

De vergaderfrequentie van de diverse lokale raden verschilt: van eens per maand tot 

eens per 6 weken. 

 

De Centrale cliëntenraad wordt gemiddeld twaalf uur per week ondersteund door een 

ondersteuner die in dienst is van de Zorggroep. Deze ondersteuning is administratief en 

inhoudelijk. De voorzitter van de Centrale cliëntenraad en de ondersteuner bereiden 

samen de vergadering van de Centrale cliëntenraad voor. Ter voorbereiding van de 

overlegvergadering vindt een werkoverleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van 

Bestuur en de ondersteuner van de Centrale cliëntenraad. Daarnaast woont de 

ondersteuner zoveel mogelijk de vergaderingen van de lokale cliëntenraden bij en 

diverse bijeenkomsten van de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en NCZ 

(Netwerk Cliëntenraden in de Zorg). 

In juni heeft de ondersteuner leergang 2 voor ambtelijk secretarissen van 

medezeggenschapsorganen afgerond. In september is ze gestart met leergang 3. 
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Jaarlijks dient de Centrale cliëntenraad mede namens de locale cliëntenraden een 

begroting in bij de Raad van Bestuur. Op deze begroting staan posten als het 

lidmaatschap van het LOC, reiskosten, representatie, scholing en jaarvergaderingen van 

de lokale raden.  

 

 

Voornaamste onderwerpen in 2016: 

 In voor Zorg!-traject & ‘Doen wat nodig is’. 

In 2015 is met ondersteuning van de overheidsorganisatie In voor Zorg! gestart 

om de cliëntgerichtheid van de medewerkers te verbeteren. Daarnaast 

ondersteunt In voor Zorg! om de veranderbewegingen die daarmee gepaard gaan 

vast te houden en niet de kans te geven af te zwakken. Onder de naam ‘Doen wat 

nodig is’ zijn onder leiding van de transitiemanager 4 koplopersgroepen 

(afdelingen) gestart. Aan bewoners is een vragenlijst met 10 vragen voorgelegd. 

Aan de hand van de vragenlijst wordt met bewoners en met medewerkers 

besproken op welke manier zij de eigen regie zoveel mogelijk kunnen houden of 

weer terugpakken. Hierover worden afspraken gemaakt en vastgelegd. In een 

Regiegroep waarin vertegenwoordigers van de verschillende partijen zitting 

hebben is de CCR vertegenwoordigd door mevr. van Leeuwen en de heer Grisel. 

De Regiegroep denkt mee met de projectuitvoerders. Bij Elsenburcht (Beneden-

Leeuwen) hebben de bewoners een klankbordgroep opgericht waarin maandelijks 

de voortgang van de verbeteringen uit ‘Doen wat nodig is’ besproken wordt. Het 

blijkt dat ‘Doen wat nodig is’ mooie dingen oplevert, toch blijft het moeilijk om de 

verandering goed vast te houden en niet te vervallen in oude gewoontes. De 

lokale raden worden in hun vergaderingen geïnformeerd over de stand van zaken. 

 Waardigheid & Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen 

Het verbeterprogramma van staatssecretaris van Rijn waarbij het gaat om zorg 

die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner, met warme 

betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd 

wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die 

voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Verpleeghuizen werden door 

de staatssecretaris uitgenodigd om verbetervoorstellen in te dienen die in het 

teken stonden van ‘Waardigheid en Trots’. Ook de Zorggroep doet mee met het 

programma ‘Doen wat nodig is’. Leden van de CCR zijn in het verslagjaar naar de 

in juli door Waardigheid & Trots en in oktober door Waardigheid & Trots en LOC 

georganiseerde congressen geweest. In oktober is ook onze vertegenwoordiger in 

de Raad van Toezicht mee geweest. Daarnaast is de ondersteuner van de CCR 

betrokken bij een gespreksgroep van cliëntenraden binnen Waardigheid & Trots. 

 Binnen het programma Waardigheid & Trots heeft de staatssecretaris extra 

middelen voor een zinvolle dagbesteding voor bewoners en 

deskundigheidsbevordering van het personeel vrijgemaakt. Zorggroep Maas & 

Waal heeft bij het Zorgkantoor (dat de middelen verstrekt) een aanvraag gedaan 

voor de extra middelen. De aanvraag met uitgewerkt voorstel moest worden 

ondertekend door de CCR en de OR. Inmiddels hebben al verschillende onderdelen 

van het voorstel plaats gevonden: er heeft een onderzoek plaatsgevonden onder 

mantelzorgers (wat verwacht u van de Zorggroep en andersom, en waar kan de 

Zorggroep u bij ondersteunen), er is een Tovertafel aangeschaft en er vinden 

verschillende bijscholingen van medewerkers plaats. Ook ontvangen de afdelingen 

cheques om in overleg met bewoners activiteiten mee te financieren. 

 In het kader van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) is 

door de Raad van Bestuur met de CCR gesproken over een gewijzigde invulling 

van de bestaande klachtenregeling. De Wkkgz geeft de mogelijkheid om met 

minder regels en meer op de werkvloer klachten op te lossen. Een externe 

klachtencommissie is geen verplichting meer. De CCR is van mening dat het goed 

is om onvrede en klachten zo veel mogelijk op de werkvloer op te lossen. 

Bewoner, familie en medewerkers moeten toch samen weer verder en dat gaat 
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beter als onvrede binnen deze relatie kan worden verholpen. Discussie heeft 

plaatsgevonden over de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris die er in de 

Wkkgz moet zijn. Ook de regeling voor Bopz-klachten (Besluit opneming 

psychiatrisch ziekenhuizen) is besproken. 

 In het verslagjaar zijn de CQ Index voor de extramurale zorg voor de Zorg Thuis 

en voor de Hulp bij het Huishouden uitgevoerd. De rapportages zijn in januari 

2017 in de CCR besproken. 

 Toezicht bij kleinschalig wonen: in de CCR is het toezicht bij het kleinschalig 

wonen aan de orde geweest. Redenen daarvoor waren opmerkingen en klachten 

van familie of bezoek op de verschillende locaties. Vooral tijdens de avond, als er 

maar één medewerker op een woning staat en er bij de naastgelegen woning 

assistentie verleend moet worden, komt het voor dat bewoners voor langere tijd 

zonder professioneel toezicht in een huiskamer verblijven. Lang niet elk familielid 

of bezoeker voelt zich in staat om gedurende die tijd het toezicht over te nemen. 

Zeker niet als dat te lang duurt. Inmiddels zijn naar aanleiding hiervan op de 

woningen ‘rode knoppen’ geïnstalleerd waar familie of bezoek op kan drukken 

wanneer er geen medewerker aanwezig is. De medewerker komt dan zo snel 

mogelijk naar de woning terug. Daarnaast is door de cliëntenraden aangegeven 

dat de communicatie over dit onderwerp verbeterd moet worden: leg uit wat je 

gaat doen en wanneer je denkt terug te zijn. 

 Uit het werkplan van de CCR zijn twee onderwerpen aan de orde gekomen: wat is 

kwaliteit van leven en wat is de visie van de CCR op vrijwilligers. Over de 

onderwerpen is na een inleiding door één of meerdere ‘kartrekkers’ 

gediscussieerd, maar er is voor beide onderwerpen nog geen uiteindelijke visie 

vastgelegd. De discussie zal in 2017 voortgezet worden. 

 

 

Uitgebrachte adviezen: 

Over de volgende onderwerpen heeft de Centrale cliëntenraad in 2016 adviesaanvragen 

ontvangen en advies uitgebracht: 

 Nota Topstructuur; 

 Begroting zorggroep Maas & Waal 2016; 

 Jaardocument zorggroep Maas & Waal 2015; 

 Extra Middelen uit het programma Waardigheid & Trots, aanvraag bij het 

Zorgkantoor; 

 Instemming met subsidie aanvraag Memorabel, i.h.k. van UKON studie; 

 Herbenoeming van het lid van de Raad van toezicht dat de belangen van de 

cliënten behartigt; 

 Adviesaanvraag nieuwe klachtenregeling (op 31-12-2016 nog niet afgerond); 

 Adviesaanvraag sluiting Huize Henricus (op 31-12-2016 nog niet afgerond); 

 Begroting zorggroep Maas & Waal 2017. 

 

 

Overige onderwerpen, centraal dan wel locaal: 

 Bij de nieuwbouw van de tweede fase van de nieuwbouw van Alde Steeg zijn 

vertegenwoordigers van de cliëntenraden van Alde Steeg en Waelwick betrokken. 

 In november 2016 zijn de bewoners van de afdelingen 3 en 4 van Waelwick 

verhuisd naar de nieuwbouw van Alde Steeg in Beuningen, de gebouwen Bloesem 

en Morel. De cliëntenraad van Alde Steeg gaat op zoek naar bewoners, familie of 

vrijwilligers uit deze gebouwen die de belangen van de bewoners van deze twee 

gebouwen in de cliëntenraad kunnen behartigen. Door deze verhuizing is het 

aantal bewoners in Waelwick afgenomen, maar is er nog steeds een cliëntenraad 

die de belangen van de bewoners van Klein Waelwick en de patiënten van het 

Revalidatie en Behandelcentrum behartigen. 

 Gezien de zorgzwaarte van de bewoners die bij de Zorggroep komen wonen wordt 

het steeds moeilijker om bewoners als lid voor de cliëntenraad te vinden. Er wordt  
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daardoor een steeds groter beroep gedaan op familie of vertegenwoordigers van 

bewoners en vrijwilligers. Op de meeste locaties lukt het gelukkig nog steeds om 

de cliëntenraad goed bezet te krijgen. Voor de raad van De Kasteelhof is in het 

verslagjaar een extra werving op touw gezet en met succes. In 2017 bestaat de 

raad weer uit 5 leden. 

 De was: al geruime tijd een aandachtspunt. Besloten is nogmaals dat cliënten de 

keuze hebben tussen eigen platgoed of platgoed van de Zorggroep. Wordt er voor 

eigen platgoed gekozen, dan zorgt de cliënt zelf voor het wassen, wordt er voor 

platgoed van de Zorggroep gekozen, dan zorgt de Zorggroep voor het wassen 

ervan. Met name de informatievoorziening hierover is nu verbeterd.  

 Evaluatie convenant: de evaluatie van het Convenant tussen Raad van Bestuur en 

CCR met daarin de afspraken over de rechten en plichten, stond gepland in het 

verslagjaar. Er heeft in ieder geval een doelmatigheidsslag plaatsgevonden. 

Daarnaast zijn inhoudelijke wijzigingen even in de koelkast gezet in afwachting 

van de wijzigingen van de Wmcz die ineens vastere vormen dan in het verleden 

aannamen. Afgesproken is om de 10 onderwerpen die in de Memorie van 

Toelichting zijn genoemd bij het Convenant te voegen en wanneer nodig in het 

achterhoofd te houden. 

 De CCR is betrokken geweest bij het maken van de nieuwe website voor de 

Zorggroep. Het resultaat mag er zijn! 

 Uitleg over UKON: in een vergadering heeft de vertegenwoordiger van de 

Zorggroep bij het UKON, F. van Kuppeveld, uitleg gegeven over de UKON: hoe 

functioneert UKON, wie zitten er nog meer in, wat doet UKON en wat heeft de 

(bewoner van de) Zorggroep aan het lidmaatschap? 

 De CCR is bij beide halfjaarlijkse bijeenkomsten van het zorgkantoor voor 

cliëntenraden geweest. In het voorjaar ging het over de rol van de cliëntenraad bij 

de inkoop van zorg. Het zorgkantoor vindt het belangrijk dat de CCR 

vertegenwoordigd is bij het gesprek dat de zorgaanbieder met het zorgkantoor 

heeft. In het najaar ging het vooral over de besteding van de extra middelen voor 

de zinvolle dagbesteding van bewoners en de deskundigheidsbevordering van de 

medewerkers. Daarnaast zijn de bijeenkomsten zinvol omdat er meer 

cliëntenraden aanwezig zijn. Informatie, tips en nuttige adviezen kunnen zo 

uitgewisseld worden. Ook het contact met de medewerkers van het Zorgkantoor is 

door deze bijeenkomsten laagdrempeliger. 

 Ook dit jaar heeft de Centrale cliëntenraad (met partners), al weer voor de vierde 

keer, het kerstdiner dat de bewoners zullen krijgen mogen voorproeven en van 

tips mogen voorzien. Dit keer was het in De Hof in Druten. Het was heerlijk!  

 Daarnaast zijn twee CCR-leden lid van de zorggroepbrede menucommissie. De 

commissie vergadert steeds op een andere locatie. Aan de vergadering neemt 

telkens een vertegenwoordiger van de cliëntenraad van de (vergader-) locatie 

deel. Op deze manier kunnen wensen en behoeften van bewoners over het menu 

op het juiste adres geuit worden. Over en weer werkt dit  naar tevredenheid. 

 

 

Invloed van de Centrale cliëntenraad op het beleid van zorggroep Maas & Waal 

De Centrale cliëntenraad heeft de indruk dat er zorgvuldig met haar gevraagde en 

ongevraagde adviezen wordt omgegaan. Ook buiten de wettelijk vereiste onderwerpen 

van overleg en advies worden de Centrale cliëntenraad maar ook de locale raden 

betrokken.  

 

 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 

Zorggroep Maas & Waal is via het LOC aangesloten bij de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden. 

 

* * * 


