
Jaarverslag Cliëntenraad 2018                                                                             Pagina 1 van 4 
 

Jaarverslag Cliëntenraad 2018 

 

De Cliëntenraad van Cederhof bestaat uit 6 personen.  

- Dhr. J. van Ginkel (voorzitter) 

- Dhr. P.C. van Zweden 

- Dhr. D. van de Schraaf 

- Mw. M. Sonke 

- Mw. A.J. Vermerris 

- Mw. M.C. van der Peijl 

 

De Cliëntenraad kent een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris (mw. D. 

Zegers). Vanaf januari is dhr. H. van Stel lid van de Raad van Toezicht. Hij vertegenwoordigd 

de Cliëntenraad in de Raad van Toezicht.  

De leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigen de verpleegunit, de zorgafdeling, de 

thuiszorg en de familie.  

De Cliëntenraad heeft 6 keer vergaderd. Bij elke vergadering is de directeur/bestuurder 

aanwezig. De Cliëntenraad vergadert aan de hand van een jaarplanning (werkplan). Aan het 

begin van iedere vergadering wordt kort stil gestaan bij de overledenen. Als vaste 

agendapunten komen de ontwikkelingen en actualiteiten betreffende cliëntmedezeggenschap 

en relevante ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, de organisatie en/of cliënten ter sprake.  

Daarnaast wordt iedere vergadering een leidinggevende c.q. stafmedewerker uitgenodigd 

om verslag te doen van de huidige stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstige plannen 

binnen de betreffende afdeling. Om alle leden breed te informeren gaat er daarnaast een 

roulatiemap rond met hierin diverse verslagen en bladen. 

Verder zijn er onderwerpen en procedures die ter advisering - gewoon en verzwaard 

adviesrecht – aan de cliëntenraad worden aangeboden. De voorzitter en/of enkele leden van 

de cliëntenraad maken soms deel uit van een werkgroep indien het onderwerpen zijn die 

direct de cliënten betreffen. De cliëntenraad heeft een eigen inlogcode om de digitale 

documentenmap van de Stichting in te kunnen zien.  

Middels de notulen, informatie in ‘Het Cederhof Bulletin’ en individuele gesprekken worden 

de cliënten op de hoogte gebracht van onderwerpen die de aandacht hebben van de 

cliëntenraad. Verder organiseert de cliëntenraad zo nodig een voorlichtingsbijeenkomst voor 

de cliënten. Voor iedereen liggen de agenda’s en notulen van de vergaderingen van de 

cliëntenraad, als mede het tijdschrift “Zorg en zeggenschap” ter inzage in de binnentuin van 

het zorgcentrum. De cliëntenraad maakt persoonlijk kennis met iedere nieuwe cliënt die in 

Cederhof komt wonen.  
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De financiële en personele ondersteuning van de raad vindt plaats vanuit het algemeen 

beheer van de Stichting. 

De Cliëntenraad is aangesloten bij de landelijke cliëntenraad (LOC). Bijeenkomsten hiervan 

worden bijgewoond door een afvaardiging van de Cliëntenraad. 

De stichting kent een vertrouwenspersoon/klachtenbemiddelaar en is aangesloten bij de 

centrale klachtencommissie Zeeland en een landelijke geschillencommissie via 

branchevereniging Actiz. 
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Een selectie uit de besproken en geadviseerde items: 

• De kerstbijeenkomst voor personeel en vrijwilligers. 

• Verslag van de PREZO-audit 

• Plannen Waardigheid en Trots 2019 

• Afscheid Catherien Besuijen (manager zorg) en Eelke de Jong (directeur/bestuurder) 

• Diverse documenten worden besproken. 

• Diverse verslagen worden besproken (voorjaarsbijeenkomst LOC, jaarverslag MIC, 

jaarverslag klachtenbemiddelaar, kwaliteitsverslag 2017 

• Kennisdagen 

• Kennismaken nieuwe bewoners 

• Kwaliteitsplan 2018 

• Radicale vernieuwing  

• Vernieuwen serre voorzijde Cederhof 

• Organisatiestructuur 

• Kerkenoverleg 

• Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Cliëntenraad en Stichting Ouderenzorg 

Kapelle (zie foto) 

• Onderzoek wel/geen fusie 

• Bewegingsprogramma 

• Mimakkus methode 

• Benoeming nieuwe directeur/bestuurder 

• Aanpassen folder Cliëntenraad 
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