
 
 

Jaarverslag cliëntenraad 2018 
 

De gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Norschoten zijn in 2018 behartigd door de 
cliëntenraad. Dit gebeurde binnen het kader van de doelstellingen van Norschoten door het 
uitbrengen van adviezen, zoals bedoeld in de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen). Deze wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor adviesrecht of verzwaard 
adviesrecht van een cliëntenraad geldt. Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen 
over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 
 
Taak van de cliëntenraad 
De cliëntenraad heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het 
bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen op beleidsniveau.   
Artikel 2: Instellingsbesluit cliëntenraad Verpleeghuis Norschoten. 
 
Medezeggenschap van de cliëntenraad 
De cliëntenraad overlegde en correspondeerde met de raad van bestuur. 
 
Ontwikkelingen en bezetting van de cliëntenraad 
Door middel van werving heeft de cliëntenraad inmiddels 5 leden. De leden treden ook op als 
contactpersoon voor de verschillende locaties van Norschoten. Mevrouw E. Veldhuyzen heeft haar 
kandidaat-lidmaatschap beëindigd. Er zijn twee nieuwe leden benoemd: De heer H. van Wijk en de 
heer T. van Essen 
   
Samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2018: 
De heer J.J. Timmer:  voorzitter en contactpersoon voor locatie Putten, Garderen en Elspeet 
De heer A. van Beek:   lid contactpersoon locatie Elim  
De heer H. Verheij:   lid contactpersoon locaties Drostendijk, Kootwijkerbroek en dagbehandelingen 
De heer H. van Wijk:   lid contactpersoon locatie Kweekweg en hospice 
De heer T. van Essen:   lid contactpersoon Klaverweide en revalidatie   
 
Ondersteuning cliëntenraad: 
Mevrouw H. van Valkengoed ambtelijk secretaris cliëntenraad    
 
Overlegvergaderingen en contacten met de raad van bestuur 
In 2018 vonden er zeven gezamenlijke overlegvergaderingen plaats door de cliëntenraad. Hieraan 
nam ook de bestuurder deel. Voorafgaand aan de gezamenlijke vergaderingen was er overleg over 
de invulling van de agenda. De overlegvergaderingen zijn incidenteel bijgewoond door een 
beleidsadviseur. Tijdens de laatste vergadering was er op verzoek van de cliëntenraad een lid van de 
raad van toezicht aanwezig. De cliëntenraad heeft zelf ook vergaderd en een brainstorm gehouden. 
Aandachtspunt is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, waarbij het in contact komen met de 
achterban een rol speelt. Het onderwerp ‘samen in gesprek’ is herhaaldelijk besproken. 
De raad van bestuur heeft de cliëntenraad over een aantal onderwerpen om advies en instemming 
gevraagd. De cliëntenraad heeft desgevraagd hierover advies gegeven en de raad van bestuur heeft 
de adviezen - voor zover mogelijk in goed overleg met de cliëntenraad - overgenomen.  
Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest in de overlegvergaderingen: 

 Financiële en strategische ontwikkelingen en jaarplannen   
Advisering en bespreking t.a.v. de jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen jaar, 
periodieke  directie rapportages en de begroting voor het komende jaar, ieder kwartaal de 
actuele jaarplannen van de bestuurder en de managers (deze vormen samen het 
managementteam) en het strategisch meerjarenplan en de bijbehorende business-case en 
kaderbrief. 
 

 Verschillende inhoudelijke onderwerpen:  
o Kwaliteitskader / eisen verpleeghuiszorg 



o Kwaliteitsplan 2018 
o Wateroverlast locatie Putten 
o A3 jaarplan 2018 
o Algemene voorwaarden VVT 
o AVG – privacyverklaring 
o Rapportages Zorgkaart Nederland 
o Ontwikkelafspraken zorgkantoren 
o Klachtenregeling Wkkgz 
o Bestedingsplan gelden ‘ Waardigheid en trots’ welzijn 2019-2020 
o Cliëntportaal 
o ‘Op de drempel van thuis’ project netwerkberaad 

 

 Activiteiten gericht op individuele cliënten en contactpersonen 
o In samenwerking met vrijwilligers en medewerkers wordt er een felicitatiekaart aan 

elke cliënt van Norschoten die jarig is verstuurd. 
o Ook ontvangt elke cliënt die langdurig wordt opgenomen in samenwerking met 

vrijwilligers en medewerkers een persoonlijke attentie. 
o Informatie en berichtgeving op de website van Norschoten over zowel inhoudelijke 

zaken (deze zijn te lezen in de actie- en besluitenlijsten) en de werving van  nieuwe 
leden. 

o Om meer bekendheid aan de cliëntenraad te geven streeft de cliëntenraad erna de 
familieavonden  te bezoeken. 
  

De cliëntenraad was betrokken bij de selectieprocedures van een nieuwe manager kennis- en 
behandelcentrum (KBC), een manager bedrijfsontwikkeling, een hoofd zorg en welzijn voor locatie 
Kweekweg en een lid voor de raad van toezicht. Het is goed te ervaren dat zowel diverse 
medewerkers als vrijwilligers van Norschoten het werk van de cliëntenraad ondersteunen, hiervoor is 
de raad hen zeer erkentelijk. 
In het afgelopen jaar is het niet noodzakelijk geweest gebruik te maken van de commissie van 
vertrouwenslieden en zijn de contacten tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur in goede 
harmonie verlopen; er is goede uitwisseling geweest van informatie en gedachtengoed.  
De raad van bestuur heeft vastgesteld dat de cliëntenraad zijn verplichtingen jegens de cliënten, 
zoals neergelegd in de Wet en de Samenwerkingsovereenkomst, nakomt.  
 
Zorginkoop 2018 
De zorgkantoren Menzis en Zilveren Kruis hebben met Norschoten afspraken gemaakt. Deze 
afspraken gaan over de manier waarop de zorgaanbieder de zorg voor de cliënten, zoals in het 
kwaliteitskader beschreven, gaat verbeteren. De zorgkantoren vinden het belangrijk dat 
zorgaanbieders en de cliëntenraad bij het inkopen van zorg met elkaar in gesprek zijn. De 
cliëntenraad nam in 2018 deel aan dialooggesprekken tussen Norschoten en de zorgkantoren. Ook 
heeft de cliëntenraad o.a. het voorjaarsoverleg 2018 van de zorgkantoren en een bijeenkomst van 
Menzis inzake inkoop Wlz bijgewoond. De ervaring is dat de rol van de cliëntenraad professionele 
medezeggenschap vereist. 
 
Scholing 
De leden van de cliëntenraad hebben verschillende congressen en bijeenkomsten namens de 
cliëntenraad bijgewoond. O.a. bij het zorgkantoor Menzis en vanuit Waardigheid en trots ( Thuis in 
het verpleeghuis, persoonsvolgende bekostiging in de instelling en de slotbijeenkomst ruimte voor 
verpleeghuizen). De workshop van NCZ, AVG: wat moet de cliëntenraad daarmee? is ook bezocht. 
Een nieuw lid heeft een cursus van NCZ: basisleergang nieuw in de cliëntenraad gevolgd. 
Om de kennis van de gehele cliëntenraad te verbreden heeft de raad een workshop van  NCZ: Wmcz 
2018 gevolgd. 
 
Algemene vergadering  
In november was de cliëntenraad vertegenwoordigd in een gezamenlijke vergadering met de raad 
van toezicht, de raad van bestuur, ondernemersraad en vrijwilligersraad waarbij het onderwerp ‘Mijn 
positieve gezondheid’ op de agenda stond. 



 
Jaarverslag 
De raden hebben zich gepresenteerd met het jaarverslag over 2017, dit jaarverslag is via de website 
van Norschoten gepubliceerd.  
 
Ondersteuning cliëntenraad 
De cliëntenraad wordt met personele en materiële middelen vanuit de organisatie ondersteund. 
Voorbeelden: 

 Ondersteuning door een ambtelijk secretaris voor onder andere het notuleren van de 
overlegvergaderingen van de cliëntenraad en het verzorgen van de correspondentie; 

 de financiën voor de cliëntenraad worden via locatie Klaverweide van Norschoten geregeld; 

 vergader- en kopieerfaciliteiten; 

 verzending van correspondentie; 

 ondersteuning bij het kopieerwerk en mailing; 

 een eigen mailadres: clientenraad@norschoten.nl; 

 ruimte in de (digitale) nieuwsbrieven en op de website www.norschoten.nl. 
 
Samenwerken geeft ruimte voor nieuwe initiatieven 
De cliëntenraad heeft ook dit jaar kansen benut in het nauwer samenwerken met medewerkers en 
vrijwilligers en leden van de ondernemersraad van Norschoten. Daarbij is ook het meedenken van 
medewerkers en leidinggevenden relevant rond het doorlopende proces van werving van leden.  
In het belang van het project’ Waardigheid en trots’ neemt een lid  deel aan de projectgroep 
netwerkberaad en houdt daarbij de belangen van de cliënten in het oog. De cliëntenraad ziet het 
komende jaar vol enthousiasme tegemoet en heeft onder andere als doel de wijzigingen die de wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) voorschrijven samen met het bestuur te 
implementeren binnen de organisatie van Norschoten. Ook staat aankomend jaar het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg regelmatig op de agenda. Het belangrijkste speerpunt van de cliëntenraad is om 
‘samen in gesprek’ te gaan met cliënten, contactpersonen en medewerkers. Hierin staat de 
cliënttevredenheid en de kwaliteit van zorg centraal:  Wat gaat er goed? Wat kan er beter? De 
cliëntenraad wil nauw betrokken worden bij de verbeterpunten per locatie. 
 


