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Jaarverslag Cliëntenraad 2020 

 

De Cliëntenraad van Cederhof bestond tot 26 november 2020 uit 7 personen. 

- Dhr. J. van Ginkel (onafhankelijk voorzitter) 

- Dhr. G. Minnaard 

- Dhr. D. van de Schraaf  

- Mw. M. Sonke 

- Mw. A.J. Vermerris 

- Mw. M.C. van der Peijl 

- Mw. I. Nijssen 

Dhr. D. van de Schraaf is op 26 november 2020 overleden. Hij was 8 jaar trouw lid van de 
Cliëntenraad. Sindsdien bestaat de Cliëntenraad nog maar uit 6 personen.  
 

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

Zegers).  Dhr. H. van Stel (lid van de Raad van Toezicht) vertegenwoordigt 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 dit jaar 3 keer vergaderd in de bovenzaal. De andere 3 keer heeft het 

overleg telefonisch plaatsgevonden met mw. I. van den Boomen en de voorzitter dhr. J. van 

Ginkel. De RIVM richtlijnen maken dat samenkomst met de Cliëntenraad niet mogelijk is. De 

leden hebben de stukken schriftelijk toegestuurd gekregen. Vragen over de stukken konden 

doorgegeven worden aan dhr. van Ginkel (voorzitter) of aan Inge van den Boomen 

(directeur/bestuurder) 

Bij elke vergadering is normaal gesproken 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 normaal gesproken iedere vergadering iemand (manager, controller, 

medewerker vastgoed) uitgenodigd om verslag te doen van de huidige stand van zaken, 

ontwikkelingen en toekomstige plannen binnen de betreffende afdeling. Door alle 

maatregelen rondom Covid-19 is dit hoofdzakelijk telefonisch en/of schiftelijk gedaan. Om 

alle leden breed te informeren gaat er daarnaast een roulatiemap rond met hierin diverse 

verslagen en bladen. 
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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 voorzitter van 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.  

Eénmaal per jaar wordt er een jaarverslag gemaakt 

 

De Cliëntenraad maakt persoonlijk kennis met iedere nieuwe cliënt die in Cederhof komt 

wonen. Omdat dit jaar bezoek niet mogelijk was is er voor gekozen de nieuwe cliënten te 

verwelkomen met een bos bloemen en een brief namens de voorzitter van de Cliëntenraad. 

Tevens een brochure waarin te lezen is waar de Cliëntenraad van Cederhof zich mee 

bezighoudt en hoe u in contact kunt komen met de Cliëntenraad. De financiële en personele 

ondersteuning van de Cliëntenraad 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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Staand van links naar rechts: Dhr. D. vd Schraaf, dhr. J. van Ginkel (voorzitter), Mw. M. 

Sonke, Mw. I. Nijssen, Mw. M. vd Peijl 

Zittend van links naar rechts: Mw. A. Vermerris, Dhr. G. Minnaard   
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Een selectie uit de besproken en geadviseerde items: 

• Per 1 januari is de nieuwe wet Zorg en Dwang (onvrijwillige zorg) in werking 

getreden. 

• 17 februari 2020 vond de jaarlijkse Prezo Audit plaats 

• Gedenkdienst overleden bewoners op zondag 8 maart 2020 

• Per 1 januari 2020 hebben we een nieuwe bedrijfsarts en tevens hebben we per deze 

datum een nieuw meerjarig arbo-contract afgesloten  

• Verzoek van de huisartsen om versneld over te gaan op elektronische 

toedieningsregistratie: Boomerweb 

• Er is een stuurgroep gevormd voor de nieuwbouw 

• Kennismaken nieuwe bewoners 

• Receptiebezetting en vrijwilligers stopgezet per 1 maart 2020 

• Nieuwe personeelsadviseur Johanneke Goethals- Joosse  

• Nieuwe kwaliteit/beleidsmedewerker aangesteld Nicky Ganseman 

• Voorstel voor kaderbrief 2021-2022 

• Stand van zaken zorgcontractering 2021 

• Zorgkaart Nederland 

• Haalbaarheidsstudie nieuwbouw Cederhof 

• Nieuw Beleid meldingen incidenten cliënten (MIC) 

• Bezoek zorgkantoor ivm ontvangst zorggelden 

• Toezegging CZ over nachtzorg in 2021 door Cederhof in de gemeente Kapelle 

• Verhuizing dagverzorging naar clubgebouw van Showkorps Jonge Kracht en later 

naar de voetbalkantine van VV Kapelle 

• Sollicitatieprocedure voor een transitiemanager (duizendpoot) 

• Brief voor nieuwe bewoners wordt aangepast 

• Nieuwe jasjes voor medewerkers 

• BHV trainingen hebben in februari plaatsgevonden 

• Deur op slot 

• Bezoekregeling 

• LOC-publicatie februari over Zorgpension 

• Aanscherping kwaliteitsplan 2020 

• Managementinformatie personeel 

• Preventieve maatregelen in verband met corona 

• Kwaliteitsimpuls ziekteverzuim 

• Bestuursverslag 

• Kwaliteitsverslag 

• Nieuwe telefooncentrale 
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# samensterk 


