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CENTRALE CLIËNTENRAAD 

ZORGGROEP MAAS & WAAL 
 
 
In 2018 hebben in de Centrale cliëntenraad de volgende personen zitting gehad: 

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

 De heer F. Grisel, namens Waelwick te Ewijk, 

 De heer H. Timmer en de heer H. Visser namens De Kasteelhof te Druten, 

 Mevrouw M. van Leeuwen en mevrouw M. de Ruiter-Coppes namens St. Elisabeth 

te Beneden-Leeuwen, 

 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 was de heer S. Koppers onze contactpersoon 

tot aan zijn overlijden op 1 juli 2018. Daarna heeft de voorzitter van de Raad van 

Toezicht, mevrouw T. de Goeij, dit waargenomen. De heer T. Rebholz is in de 

vergadering van 13 november 2018 als opvolger van de heer Koppers voorgedragen en 

aangenomen. 

 

De vergaderfrequentie van de CCR 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, de heer Koppers heeft dit jaar een 

vergadering bijgewoond, mevrouw de Goeij een vergadering en de heer Rebholz heeft 

een vergadering bijgewoond.  

In 2018 heeft de Centrale cliëntenraad 9 maal vergaderd. 

 

 

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 ligt gemiddeld zo rond de 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, de directiesecretaris 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). 

 

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

de lokale raden.  

 

 

Voornaamste onderwerpen in 2018: 

 Doen wat nodig is!’: in 2015 is met ondersteuning van de overheidsorganisatie In 

voor Zorg! gestart met de verbetering van de cliëntgerichtheid van de medewerkers 

onder de naam ‘Doen wat nodig is!’ (DWNI) zijn. 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. Er is een fasen model ontwikkeld waarmee 

teams vast kunnen stellen hoe ver ze zijn binnen DWNI. De CCR is vertegenwoordigd 

in de Regiegroep DWNI. De centrale en lokale raden worden in hun vergaderingen 

geïnformeerd over de stand van zaken. 

 Binnen het programma Waardigheid & Trots heeft de staatssecretaris ook in 2018 

extra middelen voor een zinvolle dagbesteding voor bewoners en deskundigheids-

bevordering van het personeel vrijgemaakt. Zorggroep Maas & Waal heeft dan ook dit 

jaar bij het Zorgkantoor (dat de middelen verstrekt) weer een aanvraag gedaan voor 

de extra middelen. De aanvraag met uitgewerkt voorstel zijn ondertekend door de 

CCR en de OR. Er zijn activiteiten georganiseerd (gezellige middagen, toneel, 

loopgroepen, een Rieumiddag), er zijn apparaten die bewegen ten goede komen 

(Silverfit fietsen) of voor een zinvolle dagbesteding kunnen zorgen (interactieve tv’s, 

braintrainers, herinneringskisten, snoezel zaken, duurzaam terrasmeubilair) 

aangeschaft. Alles in overleg met bewoners en cliëntenraden. 

 Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Het Kader 

vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Voor de hele 

sector en alle betrokken partijen beschrijft het wat cliënten en naasten mogen 

verwachten van verpleeghuiszorg. Het implementatieplan is in de CCR besproken. In 

het voorjaar is door de afgevaardigden van de CCR samen met afgevaardigden van 

de OR en afdeling KB&I gewerkt aan het Kwaliteitsverslag. Eind 2018 is het 

Kwaliteitsplan 2019 aan de CCR voorgelegd. Advisering hierover vindt in 2019 plaats. 

 

 

Uitgebrachte adviezen: 

Over de volgende onderwerpen heeft de Centrale cliëntenraad in 2018 adviesaanvragen 

ontvangen en advies uitgebracht: 

 Begroting zorggroep Maas & Waal 2018; 

 Addendum plan van aanpak middelen W&T 2018; 

 Programmabureau Tijd voor Zorg; 

 Doel dat nodig is!, herziene versie geestelijke zorg; 

 Structuur middenkader; 

 Het jaardocument zorggroep Maas & Waal 2017; 

 Keuze bureau dat de CQ Index uit gaat voeren 

 Extra Middelen uit het programma Waardigheid & Trots, aanvraag voor 2019 bij het 

Zorgkantoor; 

 Benoeming van een tweede lid voor de Raad van Bestuur; 

 Kwaliteitsplan 2019 (in 2018 voorgelegd, maar advisering vindt in 2019 plaats); 

 De begroting zorggroep Maas & Waal 2019. 

De cliëntenraad van Alde Steeg heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de 

wenselijkheid van uitbreiding van het restaurant aldaar. 

 

 

Overige onderwerpen, centraal dan wel locaal: 

 Eenheid in de activiteiten bij de verschillende gebouwen van Alde Steeg proberen te 

krijgen. 

 Werkgroep Bureau welzijn, hieraan hebben 2 leden meegedaan. Aanleiding hiervoor 

was de evaluatie van Bureau Welzijn. De CCR had hier een aantal vragen over. 
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Daarnaast zou de CCR graag zien dat onder Bureau Welzijn ook familieparticipatie en 

de vrijwilligers meer geïntegreerd zouden worden. 

 Bijeenkomst extramurale cliënten: op 19 april vond de tweede bijeenkomst met 

extramurale cliënten uit de gemeente Druten plaats. Een tiental ‘gebruikers’ van de 

thuiszorg en/of huishoudelijke ondersteuning waren aanwezig om samen met leden 

van de cliëntenraad en de twee wijkverpleegkundigen over de verleende zorg van 

gedachten te wisselen. De meeste aanwezigen waren tevreden over de geleverde 

zorg en ondersteuning. 

 Dit jaar is het Kerstdiner niet door de leden en partners van de CCR voorgeproefd. Nu 

is afgesproken dat de lokale clientenraden bij toerbeurt de eerstvolgende menucyclus 

voorproeven en hierover tips en opmerkingen mogen geven. Op deze manier worden 

de lokale raden meer bij het menu betrokken en komen alle 4 de lokale raden elk jaar 

een keer aan de beurt om voor te proeven. 

 Samen met de OR is een bijdrage geleverd aan het Kwaliteitsverslag 2017. 

 Presentatie PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven) door P. Louter, paramedische dienst. 

 Presentatie over familieparticipatie door M. Olthof (zorgwetenschapper zMW) en T. de 

Vaan (medewerker en stagiaire zMW). 

 Presentatie CQ Index door bureau van Loveren & Partners. 

 Twee CCR-leden zijn in november aangesloten bij een OR vergadering. 

 Een CCR-lid is 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 aan het juiste 

adres geuit worden. Over en weer werkt dit naar tevredenheid. 

 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 

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, zelfs met een aantal bewoners. En daar zijn we 

best trots op! 

 

 

Leden van de lokale en/of centrale cliëntenraad of de ondersteuner hebben de volgende 

bijeenkomsten bezocht of bijgedragen aan: 

 Het voorjaarsoverleg en inkoopoverleg van de Raad van Bestuur met het Zorgkantoor  

 Deelname aan de Regiegroep van ‘Doen wat nodig is!’  

 Het ‘Lef op locatie’ congres op 10 december in Rotterdam 

 Deelname aan de (slapende) commissie Ethiek van de Zorggroep 

 

 

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

De CCR heeft het gevoel in 2018 minder betrokken te zijn geweest bij beleidsvorming en 

de adviesrol in beleidszaken, dan voorheen het geval was. Deze verminderde 

betrokkenheid uit zich ook in de informatievoorziening. Ten aanzien van de 

informatievoorziening is verbetering mogelijk: het is goed om proactief te moeten zijn, 

maar informatie over belangrijke onderwerpen die de cliënten betreffen, dient –naast 

publicatie in het Nieuwsbulletin of andere informatiedragers- ook vooraf rechtstreeks aan 

de CCR gericht te worden. 

 

 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 

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

Vertrouwenslieden. 

 

 

Februari 2019 


