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De Cliëntenraad van Putten behartigt de belangen van alle intramurale en extramurale 
cliënten van de Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) in de regio Putten. 
Hieronder vallen Woonzorgcentrum Elim, Woonzorgcentrum De Schauw, en de thuiszorg. 
 
Dit jaar mocht de cliëntenraad van Putten drie nieuwe leden verwelkomen: 
De heren P.A.C. Brandsma, J. de Vroom en E.J. van de Pol 
 
De samenstelling van de Cliëntenraad was per 31-12-2016: 
Mevr. M. Benschop-Smit. voorzitter, lid CCR 
Dhr J. de Vroom. vanaf 29 juni secretariaat, aandachtsgebied Techniek en afd. Hoef. 
Mevr. J. Aalten- van den Pol, aandachtsgebied bewoners De Schauw 
Dhr. P.A.C. Brandsma, aandachtsgebied thuiszorg / dagbehandeling 
Dhr. H.J. Broekhuizen, aandachtsgebied bewoners Beschermd wonen De Schauw 
Mevr. F. Louw-Gerritsen aandachtsgebied bewoners Somatiek Elim 
Dhr. E.J. van de Pol 
Dhr. R.L.F. Steussy, aandachtsgebied bewoners Elim 
Mevr. J. Wildenbeest-van der Molen, aandachtsgebied bewoners dagcentrum lid CCR 
Mevr. J.E. Ris notuliste, regiosecretariaat / ambtelijk secretaris CR 
 
 
Vergaderingen: 

De Cliëntenraad  
- vergaderde 7 keer met regiomanager Mw. Ina Nieland, 5 keer hadden we ons intern 

overleg, in november waren Mw. T. Bos ( regioraad ) en dhr. J. Schuurman (EAD ) 
aanwezig. 

- 2 leden hebben een vergadering met de regioraad bijgewoond, 
- 2 leden het overleg met de participatieraad.  ( dhr. R Steussy en P.A.C.Brandsma) 
- 1 lid de presentatie van de uitkomsten van het rapport van de stichting “Gezond 

Veluwe” over:  “ouderenzorg dichtbij, hoe doe je dat?  
 
 
Centrale Cliëntenraad: 

Twee leden bezochten  de CCR-vergaderingen en doen hiervan verslag in ons interne 
overleg.  Bovendien is er een gezamenlijk overleg CCR / OR geweest. 
Informatie vanuit de Centrale Cliëntenraad is in overleg  een vast agendapunt. 
 
 
 
 
 
Overleg met managers e.d. 

Regelmatig was er een bespreking  met een van de managers. B.v. vanwege een eerste 
kennismaking of naar aanleiding van een koffiemiddag met de bewoners van de 
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appartementen, of een voorbespreking voor de vergadering. Deze gesprekken werden als 
positief en opbouwend ervaren. 
 
 
Ook door de koks en op facilitair gebied lieten we ons informeren. Dit om de cliëntenraad te 
voorzien van informatie over: nieuw beleid, veranderingen op gebied van zorg en wonen, 
maaltijden, welzijn, technische zaken e.d.  
 
Bezoeken / aanwezigheid: 

De Cliëntenraad was ook aanwezig bij veiligheidsinstructies, rapportages van metingen, 
themadagen, spiegelbijeenkomsten,  herdenkingsbijeenkomsten, kerstvieringen, 
familieavonden, de vrijwilligersavond en bij de opening van de beweegtuin. 
 
In iedere nieuwe uitgave van “het Puttertje” presenteert de Cliëntenraad zich d.m.v  een 
samenvatting van de belangrijke punten van onze CR-vergadering. Ook de vacatures in de 
Cliëntenraad komen in dit blad aan de orde. Momenteel zijn er geen vacatures. 
 
Nieuwe bewoners van De Schauw en Elim worden door iemand van de CR bezocht en 
krijgen een welkomstplantje. 
Na het overlijden van een bewoner van De Schauw of Elim stuurt de CR de nabestaanden 
een condoleance.  
 
(Bij) Scholing,  

- 2 leden van de CR hebben 2 landelijke seminars van het LOC/NCZ gevolgd over 
medezeggenschap.  

 
- De leden van de CR hebben de “Heidedag” bijgewoond. Dit is de door de Stichting 

“Gezond Veluwe” ( special voor de CR’s van de Zorggroep) georganiseerde 
bijscholingsdag.  
 

 
 
De volgende adviezen werden er gegeven: 

- m.b.t. Bereiken achterban. Folders Cliëntenraad met presentatie van Cliëntenraad Putten 
laten bezorgen bij thuiszorgcliënten. - Deze folders zijn dit jaar bezorgd. 

- m.b.t. Verdwijnen receptie: o.a. bewegwijzering en belsysteem in centrale hal. - Deze 
aanpassingen zijn deels al gerealiseerd. 

- m.b.t. Zelfredzaamheid bewoonster in rolstoel:  Wastafel omhoog brengen. - Dit is op de 
begroting 2017 geplaatst. 

- M.b.t. De mogelijkheid een buitenruimte ( balkon) op de groepen van Elim te realiseren.       
- Dit komt volgend jaar weer aan de orde. 

- m.b.t. Voeding: Adviezen naar de koks n.a.v opmerkingen van bewoners. 
- m.b.t. Secretariële ondersteuning.  We ervaren momenteel een goede secretariële 

ondersteuning 
- m.b.t. Verwarming oostkant is ontoereikend. – Een oplossing is niet makkelijk, maar het 

probleem heeft de volle aandacht van het management. 
- m.b.t. Rustmogelijkheid dagbehandeling. Hier is een opossing voor gekomen. 
- m.b.t. de  opvolging ds. Brandsen – advies aan management gegeven. 
- Deelname aan sollicitatiecommissie opvolging ds. Brandsen 
- M.b.t. de realisatie van de beweegtuin. – meerdere adviezen zijn gegeven. 
- M.b.t. de aanschaf van een “tovertafel.” – realisatie in 2017? 
 



 

Informatie, overleg en/of inspraak vond plaats over de volgende onderwerpen: 

- Wijziging teamsamenstelling 

- Ontwikkelingen plan staatssecretaris van Rijn ( Waardigheid en Trots)  

- Nieuwe werkwijze welzijn 

- Implementatie vrijwilligersbeleid 
- Eenrichtingsverkeersweg bij ingang Schauw voor fietsers tweerichtingsverkeer maken 

- Vraag over afvalscheiding 

- Plan van aanpak CQmeting ( meerdere plannen ondertekend)  

- Afspraken m.b.t. huishoudelijke hulp 

- Brasserieopening 
- Aanpassing wastafel op somatiek / Elim 

- Ontwikkeling “team van de toekomst”, 

- Ontwikkeling “zelf organiserende / zelfsturende teams” 

- Terrassen beter bereikbaar voor rollatorgebruikers en rolstoelen. 
- vragen aan ds. Brandsen 
- Advies over opvolging ds. Brandsen en: 
- Deelname aan sollicitatiecommissie opvolging ds. Brandsen 
- Personele bezetting algemeen en in vakantieperiode 
- Partnerbezoek van op verschillende afdeling wonende bewoners 
- Duidelijkheid zorg-/leefplan 
- Verbetering bewegwijzering in de centrale hal Schauw 
- Verbetering belsysteem in centrale hal Schauw 
- Overleg Annelies Ris over mailaccount. 
- Verspreiding van Het Puttertje 
- Verzekeringen van Cliënten 
-  
 
 
Samen met alle medewerkers en vrijwilligers bij de Zorggroep NWV willen we ook in 2017 
het beste zoeken voor onze cliënten en nauwgezet volgen of alle veranderingen die (ook 
door de regering) ingezet zijn niet hun belangen schaden, zodat de kernwaarden van de 
Zorggroep ( respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid)  blijven behouden. 
We zijn dankbaar dat we mogen werken in de organisatie van de ZNWV, die open, 
transparant, gezond en vitaal is. 
 
 
 
 
 
Putten, januari 2017, 
Mevr. Marja Benschop – Smit ( voorzitter) 


