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Jaarverslag 2018 
 
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. 
 
De samenstelling van de Cliëntenraad was per 31-12-2018: 
 
Dhr. E.J. van de Pol. voorzitter, CCR 
Dhr J. de Vroom. secretariaat, P.R, aandachtsgebied Techniek en afd. Hoef 
Mevr. M. Benschop-Smit. Algemeen adjunct 
Mevr. J. Aalten- van den Pol, aandachtsgebied bewoners De Schauw 
Dhr. P.A.C. Brandsma, aandachtsgebied daggebegeleiding, P.R. 
Dhr. J. van Cranenbroek, aandachtsgebied bewoners Elim 
Dhr. H.J. Broekhuizen, aandachtsgebied bewoners Beschermd wonen De Schauw 
Dhr. R.L.F. Steussy, aandachtsgebied bewoners Elim, CCR 
Mevr. C. Roordink, aandachtsgebied bewoners Elim 
Mevr. J.E. Ris notuliste, regiosecretariaat / ambtelijk secretaris CR 
 
 
Vergaderingen: 
De Cliëntenraad  

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

- 2 leden van de CR hebben een vergadering met de regioraad bijgewoond, 
- 2 leden het gezamenlijk overleg OC/CCR 

 
 
Centrale Cliëntenraad: 
Twee leden bezochten  de CCR-vergaderingen en doen hiervan verslag in ons interne 
overleg. Informatie vanuit de Centrale Cliëntenraad is een vast agendapunt. 
 
 
Overleg met managers e.d. 
Regelmatig was er een bespreking met één van de managers, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van opmerkingen van vrijwilligers, mantelzorgers of een binnengekomen brief en ook naar 
aanleiding van een koffiemiddag met de bewoners van de appartementen, of een 
voorbespreking voor de vergadering. Deze gesprekken werden als positief en opbouwend 
ervaren. 
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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 en de vrijwilligersavond. 
 
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 De Schauw ( verzorgd wonen) 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.  
 
Familieavonden: 

- Eén of meerdere leden hebben de verschillende familieavonden bezocht. 
- Groep Dagbegeleiding op Elim en in De Schauw is bezocht. 
- De spiegelbijeenkomst van de thuiszorg is door 1 CRlid bezocht. 

 
(Bij) Scholing,  
2 leden van de CR hebben het landelijk congres Cliëntenraden bijgewoond. 
 
De volgende adviezen werden er gegeven: 
- m.b.t. Bereiken achterban. Folders Cliëntenraad met presentatie van Cliëntenraad Putten 

laten bezorgen bij thuiszorgcliënten. - Deze folders worden in de welkomstmap 
opgenomen 

- 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 had/heeft de volle aandacht van het management. 
- Deelname aan sollicitatiecommissie mevrouw I. Otten 
- M.b.t. de aanschaf van een “tovertafel.” –  is inmiddels gerealiseerd. 
- M.b.t. de aanschaf van een duofiets. 
- M.b.t. vastgoed: verbouw ELIM en realisatie afdeling Koudhoorn. Dmv deelname in 

klankbordgroep. 
- M.b.t ontwikkeling plan “Schauwhof”. 
  
 
Informatie, overleg en/of inspraak vond plaats over de volgende onderwerpen: 

- Wijziging managementteamsamenstelling 

- Nieuwe werkwijze welzijn 

- Nieuwe Wet Medezeggenschap en de gevolgen daarvan voor de werkwijze van onze 
cliëntenraad en die van de Centrale Ciëntenraad 

- Implementatie vrijwilligersbeleid 

- Plan van aanpak CQmeting  

- Clienttevredenheidsonderzoek / Kortcyclisch meten   

- Regioplan 



- Teambarometer 

- Managementverslagen 

- Analyse zelforganisatie 

- Personeelsdruk, n.a.v. opmerking van mantelzorgers van bewoners 

- Werving personeel. 

- Attentiebeleid / aandacht voor vrijwilligers n.a.v. opmerkingen vrijwilligers. 

- Financiën / begroting 

- Afspraken rondom vermelding op website 

- Ontwikkelingen steunstichtingen De Schauw en Elim 

- Situatie rond stiltecentrum De Schauw 

- Brasserieopeningstijden, keuzemogelijkheid maaltijden 

- Ontwikkeling “team van de toekomst”, 

- Ontwikkeling “zelf organiserende / zelfsturende teams” 
- Deelname aan sollicitatiecommissie mevrouw I. Otten 
- Duidelijkheid zorg-/leefplan n.a.v. opmerkingen CRlid 
- Verspreiding / opmaak van Het Puttertje 
- Overleg met menucommissie 
 
 
Samen met alle medewerkers en vrijwilligers bij de Zorggroep NWV willen we ook in 2019 
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)  behouden blijven. 
We zijn dankbaar dat we mogen werken in de organisatie van de ZNWV, die open, 
transparant, gezond en vitaal is. 
 
 
 
 
 
Putten, februari 2019, 
Dhr. Bert v d Pol ( voorzitter)  
Dhr. Johan de Vroom ( secretaris)  
Mevr. Marja Benschop – Smit ( alg. adjunct CR ) 
 
 
 
 


