
 

Werkplan Clientenraad Regio Putten 2017. 

Doelstelling: 

Het behartigen van de belangen van onze bewoners in de meest uitgebreide zin. 

Functies en aandachtgebieden van de leden. 

De samenstelling van de Cliëntenraad was per 31-12-2016 

Marja. Benschop-Smit. voorzitter, lid CCR 
Johan de Vroom. secretariaat, aandachtgebied Techniek en afd. Hoef. 
Janny Aalten- van den Pol, aandachtsgebied bewoners De Schauw 
Piet Brandsma, aandachtsgebied thuiszorg / dagbehandeling 
Henjo Broekhuizen, aandachtsgebied bewoners Beschermd wonen De Schauw 
Francine Louw-Gerritsen aandachtsgebied bewoners Somatiek Elim 
Bert van de Pol, aandachtgebied financiën en organisatie. 
Ron Steussy, aandachtsgebied bewoners Elim 
Jetske Wildenbeest-van der Molen, aandachtsgebied bewoners dagcentrum lid CCR 
Annelies Ris notuliste, regiosecretariaat / ambtelijk secretaris CR. 
 

Vergaderingen. 
Zie hiervoor ons vergaderschema waarin 5 Interne CR en 5 overlegvergaderingen CR zijn opgenomen. 
Daarnaast bezoeken 2 leden de CCR vergaderingen. Indien noodzakelijk wordt een extra vergadering 
ingelast. 
 

Contacten. 
Managers m.b.t. kwaliteitsbewaking en verbeteringen van de zorg: 
Ina Nieland, Jet vos, Jannie Kamstra, Els Roordinck of vervangster  Irma Janssen. 
Manager m.b.t financiële zaken en regiobegroting zaken in de regio. 
Ina Nieland danwel iemand van de EAD. 
Informele contacten: 
Koks, Technische dienst en andere zorgverleners. 
 

Activiteiten. 
Bezoek dagbehandeling en dagopvang. 
Welkomstbezoek nieuwe bewoners. 
Condoleances familie bij overlijden. 
Deelname familieavonden. 
Bezoek herdenkingsbijeenkomsten. 
Bezoek / deelname Kerst en Paasvieringen. 
Bezoek / deelname aan diverse bijeenkomsten zoals spiegelbijeenkomsten. 
Deelname Participatieraad. 
Deelname brandpreventie. 
Contact Regioraad m.b.t identiteit. (1 x per jaar uitnodigen) 
Bijscholing / seminars. 
Organiseren  koffiemiddag in de Schauw.  
Jaarlijks diner met  regiomanager en ambtelijk secretaris. 
Deelnemen aan gastenbuffet of maaltijd in De Schauw en Elim. 
Overleg met leden van de lokale OC. (1x per jaar). 
Contact onderhouden met thuiszorg cliënten. 
Kritisch volgen van de personele bezetting, inzet vrijwilligers en de zelforganiserende teams. 
Opstellen communicatieplan naar onze achterban. 
Voorstellen indienen m.b.t. Welzijn zoals de Brasserie. 
Inspelen op de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving ons biedt m.b.t de belangenbehartiging. 
 



 

Bewaken van kwaliteit van de geleverde zorg. 
Verzorgd wonen. 
Beschermd wonen / thuiszorg. 
Kwaliteitsmeting, ondertekenen plan van aanpak van gehouden CQmeting. 
Bejegening 
Veiligheid. 
Voeding. 
Thuiszorg. 
Welzijn. 
Identitijd. 
 

Waar doen we dit alles voor. 

Het werkplan is een opsomming van feiten en aandachtspunten die in 2017 aan de orde komen. 

Daarnaast heeft de cliëntenraad  gemeend er iets aan toe te voegen om achtergronden en doelstellingen 

duidelijk te maken .Immers nu is de commissie compleet  met de mogelijkheid om dieper op zaken in 

te gaan. Daarnaast heeft de wetgever ons meer mogelijkheden gegeven om op het beleid in te spelen 

Wij zijn er voor onze cliënten, de gasten van de zorggroep ZNWV. We willen de drempels verlagen 

om ons te vinden met problemen  en vragen. Er is al een uitgebreide mogelijkheid om klachten of 

complimenten uit te delen binnen de organisatie , maar informeel een gesprek  met leden van de 

cliëntenraad  gaat gemakkelijker, geen klachtenbureau  maar wel een luisterend oor en de 

mogelijkheid om te verwijzen.  Wij streven naar meer bekendheid  zodat de contacten gemakkelijker 

verlopen. De raad  wil niet alleen een signalerende taak hebben maar ook  meedenken in de organisatie 

in het belang van onze cliënten . De medewerkers op alle niveaus zijn voor ons belangrijk omdat zij in 

grote mate   de warmte en geborgenheid voor onze cliënten bepalen.  We prijzen ons gelukkig  dat we 

mogen werken in een open en vitale organisatie. We zijn ons bewust  van de grenzen van onze 

mogelijkheden, maar willen als cliëntenraad  niet allen luisteren maar ook mee zoeken naar 

oplossingen. We doen dit met overgave en met gevoel voor onze eigen identiteit in breed verband.  

 
 
 
Putten, januari 2017. 
Secretaris: Johan de Vroom 
 
 
 
 


