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Cliëntenraad (CR) 

De cliëntenraad vertegenwoordigt de mensen die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van het 
Specialistisch Centrum Ouderenzorg (hierna te noemen SCO). Het SCO bestaat uit: Sonnevanck, 
Reactiveringscentrum Klimop, Advies- en Behandelcentrum en de Ambulante Dienst. Alle gebruikers van de 
gezondheidszorg worden aangeduid met de term cliënt, vandaar de naam cliëntenraad. Omdat het 
onmogelijk is om met iedere cliënt persoonlijk in gesprek te gaan heeft het SCO conform de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een cliëntenraad ingesteld. In de cliëntenraad zitten 
vertegenwoordigers van de gebruikers van de zorg. Sommige cliënten kunnen niet voor zichzelf opkomen. 
Hun zaken en belangen worden behartigd door vertegenwoordigers, bijvoorbeeld familieleden of goede 
bekenden. Deze vertegenwoordigers kunnen zitting nemen in een cliëntenraad. 
 
 
De taak van de cliëntenraad 
Een cliëntenraad behartigt de belangen van de achterban: de cliënten van SCO. De raad houdt zich bezig 
met onderwerpen die het dagelijks leven van de cliënten van het SCO raken. Die onderwerpen zijn heel 
gevarieerd.  
 
 
Bevoegdheden 
Een cliëntenraad is niet vrijblijvend. De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk 
vastgelegd. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de cliëntenraad binnen het SCO de volgende 
bevoegdheden: 
· Adviesrecht 
· Verzwaard adviesrecht 
· Recht op informatie 
· Recht van voordracht van de manager. 
Daarnaast kan de raad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang 
zijn. Voor de manager SCO is de cliëntenraad een serieuze gesprekspartner. 
 
De cliëntenraad behartigt dus de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliënten kunnen via de 
cliëntenraad meepraten en meebeslissen over zaken die hun dagelijks leven raken! De raad werkt 
onafhankelijk van de manager SCO.  
Voor vragen en opmerkingen is de cliëntenraad te bereiken via de vragenbus op de Brink of het postvak bij 
de hoofdingang. De cliëntenraad (CR) is er niet om persoonlijke klachten te behandelen en te 
beantwoorden. Voor cliënten en contactpersonen geldt dat in eerste instantie hiervoor contact moet worden 
gezocht met de verzorgenden, de manager beschermd en verzorgd wonen of de klachtencommissie.  
 
Samenstelling cliëntenraad  
De heer J. Welink   (voorzitter en lid (voorzitter) CCR) 
De heer W.F. Glimmerveen (lid CCR) 
De heer G.J. Rijnfrank (lid CCR, op afroep over financiële zaken) 
Mevrouw J. Wery 
Mevrouw M. van de Merwe 
Mevrouw A. den  Besten 
De heer J. van der Deure 
De heer C.J. Corbeth 
 
 
Contactadres cliëntenraad 
Secretariaat via Maria Pierik, e-Mail: maria.pierik@znwv.nl. 
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Vergaderingen van de cliëntenraad (CR) 

 
Vergaderingen  
De cliëntenraad vergadert maandelijks. De bijeenkomsten beginnen om 09.00 uur voor intern beraad. Vanaf 
10.00 uur worden diverse onderwerpen besproken met de manager SCO of met een manager beschermd 
en verzorgd wonen of manager welzijn. De vergaderingen vinden plaats van 10.00-12.00 uur. Dit gaat in 
een positieve en open sfeer. Tijdens de vergaderingen is tevens gesproken met diverse andere managers, 
zoals bijvoorbeeld de facilitair manager. 
 
Vergaderdata in 2016 
21 januari, 12 februari, 11 maart, 7 april, 12 mei, 16 juni, 14 juli, 11 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 
november en 1 december. 
 
Gezamenlijk overleg Onderdeelcommissie en Clientenraad 
In het voorjaar (7 april) en in het najaar (6 oktober) is er een gezamenlijk overleg geweest tussen de 
Onderdeelcommissie en de Clientenraad. De regiomanager was ook hierbij aanwezig. 
 
Onderwerpen en adviezen 
Zorgorganisaties, dus ook de ZNWV, moeten met minder financiële middelen aan een grotere en stijgende 
zorgvraag voldoen. De care–sector krijgt te maken met een verschuiving van intra naar extramurale zorg. 
Dit zal leiden tot minder vraag om intramurale zorgverlening maar de zorgzwaarte van mensen die een 
beroep blijven doen op intramurale zorg zal daarentegen groter worden! 
 
Vele onderwerpen, in willekeurige volgorde, zijn dan ook in 2016 behandeld en van advies voorzien, o.a.:    

 Werkplan 2016 

 Cohorteren in verband met MRSA 

 Project Shared Decision Making  

 Welkomstmap 

 Kwaliteit op schoonmaak 

 Vervanging ds. H. Brandsen 

 Bewegwijzering Klimop bij St Jansdal 

 Pauze personeel op somatiek afdelingen 

 Toegankelijkheid pad bij Dierenweide 

 De Brink en winkel bij Restaurant 

 Procedure tillift 

 Formatie personeel en werkdruk 

 Adviesaanvraag OR t.b.v. bestuursbesluit betreffende Korenbloem en verschuiving management 
middenkader 

 Plan van aanpak CQ-meting 2015 Klimop en Sonnevanck is besproken 

 Vastgoed: domotica 

 Vrijwilligersbeleid 

 Informatiedag voor alle CR’s van de Zorggroep geïnitieerd  

 Parkeerbeleid 

 Kerkradio 

 Bewegwijzering en herkenbaarheid ingang De Oosterhoorn 

 Overzichtslijsten cliënten op somatiek afdelingen 
 

Centrale Cliëntenraad (CCR) 

Het is van belang om bij deze zorggroepbrede raad (CCR) betrokken te blijven. De heren Glimmerveen, 
Welink en Rijnfrank vertegenwoordigen het SCO hierin. De ontwikkelingen binnen de gehele zorggroep zijn 
ook belangrijk voor het SCO, zeker gezien al de landelijke ontwikkelingen. 
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Ontwikkelingen binnen de zorggroep 

Ontwikkelingen binnen de zorggroep waar de cliëntenraad blijvende aandacht voor heeft zijn de eventuele 
gevolgen van opgelegde bezuinigingen, het anticiperen door de zorggroep op de verschuiving van de 
klantvraag, het invoeren en werken met zelforganiserende teams, verdere commercialisering, verdere 
bedrijfsvoering en de raakvlakken / uitwerking die dit heeft met de uitvoering van zorg en het welzijn voor de 
cliënt nu en in de toekomst.  
 

Informatieavonden Somatiek en PG 

In 2016 is de cliëntenraad aanwezig geweest bij een informatieavond van Somatiek. De informatieavond 
van PG is wegens te weinig animo geannuleerd. Bewoners en contactpersonen konden vragen stellen aan 
het management.  
 

Ondersteuning 

Secretaresse Maria Pierik zorgt voor ondersteuning van de cliëntenraad. Zij verzorgt o.a. de notulen van de 
maandelijkse vergaderingen. 
 

Leuvenumse Hof 

De Leuvenumse Hof valt onder de cliëntenraad van de thuiszorg. Maar op verzoek van de bewoners en in 
overleg met de cliëntenraad van de thuiszorg heeft een lid van de cliëntenraad SCO maandelijks informeel 
en plezierig contact met de bewoners van de Leuvenumse Hof.  
 

De Klimop 

Omdat de Klimop (Revalidatiecentrum bij het Ziekenhuis Sint Jansdal te Harderwijk) valt onder de 
cliëntenraad van het SCO komen er regelmatig leden van de cliëntenraad op bezoek bij de Klimop.  
 

De Oosterhoorn 

De nieuw geopende locatie De Oosterhoorn in 2016 wordt ook maandelijks bezocht door een lid van de 
cliëntenraad. 
 

Slotsom 

De cliëntenraad heeft een goed jaar achter de rug, zowel in onderlinge contacten als ook in ervaringen met 
het SCO.  

Voornemens cliëntenraad 2017 

Ook in 2017 zal de cliëntenraad de landelijke ontwikkelingen en de uitwerking die dit heeft binnen het SCO 
blijven volgen. De cliëntenraad zal daar waar nodig alert en kritisch blijven. Reacties van cliënten en 
contactpersonen zijn dan ook van harte welkom. Daarnaast zal bijzondere aandacht worden gegeven aan 
communicatie met de achterban en de organisatie van informatieavonden. 
 
Harderwijk, mei 2017 
 
Cliëntenraad SCO 
M. Pierik, secretaresse 
J. Welink, voorzitter 


