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CONCEPT VERSIE 1 

      

Financiële commissie 
 
In 2017 is gestart met de deelname van twee leden 
van de Centrale Cliëntenraad (CCR)  aan het 
financiële overleg  met een afvaardiging van de  
Ondernemingsraad (OR) en de bestuurder. 
Bespreekpunten zijn dan o.a. de begroting en de 
financiële rapportages. Deze werkwijze zorgt er 
voor dat er dieper op de materie ingegaan kan 
worden. De leden die deelnemen aan het overleg 
doen vervolgens verslag aan de CCR, waarna advies 
opgesteld kan worden aan de bestuurder.  
De nieuwe werkwijze wordt door eenieder 
toegejuicht en zal zo voortgezet worden. 

Waardigheid & Trots 
 
Het ministerie van VWS heeft extra 
gelden vrijgemaakt om de kwaliteit 
van de verpleeghuizen te 
verbeteren. De werkgroep 
Waardigheid & Trots heeft een 
plan opgesteld om hier mee aan 
de slag te gaan! Twee  leden van 
de CCR denken en praten mee. De 
CCR waardeert  de inzet van  
medewerkers op dit punt. Met 
name het effect van het werk van 
de huislijkheid coaches. 

Verpleeghuis zorg in de wijk 
 
Solis wil zorg leveren dichtbij de cliënt. 
Dit betekent ook verpleeghuiszorg in 
de wijk. De CCR staat hier helemaal 
achter en is dan ook blij met de 
stappen die hierin gezet zijn door 
onder andere de verkoop van St. 
Jurrien. 
De CCR vindt het jammer dat er veel 
vertraging op deze ontwikkeling zit  
door bureaucratie en partners die in 
beweging moeten komen. Bijv. bij de 
Bloemendal. Dit vertraagt ook de 
mogelijkheid om in PW Janssen te 
komen tot eenpersoonskamers. De 
CCR blijft deze ontwikkeling 
nauwkeurig volgen. 

 

Zorginkoop 
 
Het Zorgkantoor vindt het belangrijk dat de CCR 
nauw betrokken is bij de zorginkoop binnen 
organisaties en heeft daarnaast een apart overleg 
met cliëntenraden. Het zorgkantoor is blij te horen 
dat onze CCR hierin middels interne overleggen 
voortdurend in meegenomen wordt. Het gaat 
echter vaak om behoorlijk ingewikkelde en 
technische materie. In 2018 willen we daarom 
kijken of er een vorm te vinden is die passender is. 

 

CCR en Solis 
 
De CCR voelt zich gehoord! De 
gesprekken met de bestuurder zijn 
positief en transparant. Voor de 
CCR staat in elke discussie de cliënt  
en mantelzorger centraal. De CCR 
kan zich kritisch opstellen richting 
de organisatie. De bestuurder 
waardeert deze houding van de 
CCR.  

 
 

Pro actief aan de slag! 
 
De CCR wil graag meer vooruit kijken en  daardoor 
tijdig  anticiperen op ontwikkelingen. De CCR zal 
daarvoor in 2018 extra getraind worden en 
ontwikkelt een agendaplanning passend bij de 
beleidscyclus van Solis. In 2017 is gestart om de 
bestuurder voorafgaand aan de ontwikkeling van 
het jaarplan 2018 een aantal speerpunten  mee te 
geven.  Op deze manier wil de CCR pro-actiever 
voor de belangen van onze cliënten gaan staan. 

De reglementen en de facilitaire regeling van de 
cliëntenraden zijn bijna klaar en worden in 2018 
vastgesteld. Leidend hierin is de verwachte aanpassing van 
de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ). 
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VERGADERINGEN: 
FORMEEL OVERLEG: 6 
AGENDA OVERLEG 6 

 

Adviesaanvragen: 
 
-Eénhoofdige Raad van Bestuur 
-Begroting 2017 
-Verkoop St Jurriën 
-Zorg- en dienstverleningsovereenkomst 
-Voorgenomen besluit afstoten Kinderthuiszorg 

  Verzwaard adviesaanvragen:  
 
  -Klachtenregeling 
  -Klachtenfunctionaris 
  -Gewijzigd protocol Reanimatie 
  -Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2018 

 

Ter informatie ontvangen o.a.: 
 
-Beleidsplan 2017-2020 en de 
scenario’s 
-Bestuurlijke maandrapportages 
-Kwaliteitsrapportages 
-Nieuwe klokkenluidersregeling 
-Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg 
-Notitie dementiebeleid 
-Waardigheid & Trots 
Jaarlijkse prijsindexering 
-Etc. 

Bijscholing / Themabijeenkomsten in 2017: 
 
-‘Kwaliteit: In de huid van de cliënt’ 
-‘Mantelzorg’ met als gastspreker Dorothée Gassen, 
werkzaam als vrijwilliger bij Mezzo Structureel geïnformeerd over: 

 
-Strategisch- en financieel 
beleid 
-Vastgoedbeleid 
-Kwaliteit- en 
Zorg(inkoop)beleid 
-Voedingsbeleid 
-Welzijns- en animatiebeleid 

De Centrale Cliëntenraad heeft afscheid genomen van 
mevrouw E. Braam Gruntjes en de heren A. de Munck 
Mortier en K. Aldemir.  
Helaas is ons zeer gewaardeerde lid dhr. B. Lansink 
inmiddels overleden 


