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Samenstelling en mutaties  
Op 31 december 2020 was de CR als volgt samengesteld: 

• Mw Marlies Nijkamp (voorzitter) 

• Mw Anneke Filmer  

• Mw Alie Horst  

• De heer Boudewijn Hubèr 

• De heer Dries van Unen-Kempes 

• Mw Ellis van Neijenhuis 

• Mw Yvon van der Hoop  
 
Ambtelijk Ondersteuner Cliëntenraden: 

• Mw Eipie van den Bosch 
 
Mw. Aartje Scholten destijds vice voorzitter heeft, na 9 jaar lid te zijn geweest, 
afscheid genomen van de CR. Dries van Unen-Kempes zal de rol van vice voorzitter 
op zich nemen. Ook heeft Mw. Marijke Nijkamp afscheid genomen van de CR. Zij wil 
zich meer gaan inzetten voor het vrijwilligerswerk in de Speulbrink.  
  
Vergaderingen 
De CR heeft in 2020, volgens een vooraf vastgesteld rooster, tien maal vergadert, 
waarvan de teamleider de vergaderingen, gedeeltelijk, heeft bijgewoond. Van deze 
vergaderingen zijn notulen en actielijsten gemaakt.  
 
Algemene jaarvergadering 
Dit jaar was er geen jaarvergadering. In plaats hiervan heeft de Cliëntenraad een 
nieuwbrief rondgestuurd.  
 
Wat doet de Cliëntenraad? 
De CR heeft als taak de belangen te behartigen van alle bewoners van de Speulbrink 
(onderdeel van Viattence), de cliënten die thuiszorg ontvangen van Viattence en zij 
die de dagopvang bezoeken. Daarom houdt de CR zich bezig met alle onderwerpen 
die van belang zijn voor de bewoners en de cliënten, onder meer door gevraagd en 
ongevraagd de Raad van Bestuur te adviseren over de kwaliteit en de continuïteit 
van de zorg en dienstverlening die de Speulbrink biedt. Om dit goed te kunnen doen 
houdt de CR, zo goed als mogelijk is, contact met zijn achterban. De achterban zijn 
alle bewoners van de Speulbrink, hun familieleden c.q. contactpersonen, alsmede de  
cliënt, die thuiszorg ontvangt, en de cliënten die de dagopvang bezoeken. Deze 
wettelijke taak van de Cliëntenraad, de gezamenlijke belangen van de 
bewoners/cliënten behartigen, is vastgelegd in het Instellingsbesluit en de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).  
 
Praktische leidraad voor de Cliëntenraad Vaassen is het Kwaliteitsdocument 
Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. Dit document is niet vrijblijvend. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft wettelijke rechten om af te dwingen 
dat zorgorganisaties de informatie leveren. Verzekeraars hebben contractuele 
verplichtingen. Het kwaliteitsdocument bestaat uit een visie, normen en meting.  
 
Goede zorg richt zich op de waarde van mensen, op wat zij belangrijk vinden en sluit 
daarbij aan. Daarom houdt goede zorg zich bezig met de gezondheid van mensen. 
En niet alleen met hun ziekte. Dan kunnen mensen zo lang mogelijk blijven doen wat 
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ze belangrijk vinden, ook al is dat soms op een andere manier dan voorheen. Zelf 
zoveel mogelijk beslissingen nemen en deel uitmaken van hun omgeving, zijn 
belangrijke uitgangspunten. Ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers is 
hierbij van groot belang.  
 
Hoe kan de cliënt binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen de dingen blijven 
of gaan doen die hij/zij zelf belangrijk en zinvol vindt? De vier domeinen van kwaliteit 
van leven bieden daarvoor en kader. 

1) Lichamelijk welbevinden en gezondheid 
2) De woon- en leefsituatie 
3) Participatie 
4) Het mentaal welbevinden. 

Deze domeinen zijn in het Kwaliteitsdocument verder uitgewerkt met normen voor de 
zorgverlening en vormen zo de leidraad van de CR-werkzaamheden.  
 
De CR heeft niet alleen een controlerende taak, maar vooral ook een proactieve taak 
zodat de bewoners van de Speulbrink de meestal gedwongen verhuizing naar de 
Speulbrink ervaren als “zo thuis mogelijk”.  
 
Scholing Cliëntenraad 
Verschillende leden van de CR hebben deelgenomen aan een workshop of een 
cursus in het afgelopen jaar.  
   
Onderwerpen 
Tijdens bovenstaande bijeenkomsten is een groot aantal onderwerpen aan de orde 
geweest. We geven onderstaand een summiere opsomming:  

✓ Algemeen: Bij verschillende vergaderingen werd een medewerker uitgenodigd 
die specifieke informatie komt geven m.b.t. haar of zijn afdeling c.q. 
specialisatie. Op deze manier kon de CR achtergrondinformatie inwinnen over 
diverse onderwerpen, ophanden zijnde veranderingen en in gesprek raken 
met medewerkers.  

✓ Plannen rondom de Thuiszorg. 
✓ Bespreken Beelden van Kwaliteit en de daaruit voortgekomen 

verbetertrajecten. Twee leden hebben deelgenomen aan het panel.  
✓ Verschillende CR-leden hebben bijeenkomsten van het LOC bijgewoond. 
✓ CR is aanwezig geweest bij het bezoek van de Inspectie aan de Speulbrink  
✓ Bijdragen geleverd aan CliVia  
✓ Het maken van een nieuwsbrief 
✓ Koffiedrinken bij de bewoners van de Speulbrink 
✓ Bezoeken van familieavonden 
✓ Aandacht gehad voor de maaltijden en het bestellen hiervan.  
✓ Coördinator Welbevinden en Dagbestedingscoach hebben de CR-leden 

bijgepraat over de activiteiten voor de bewoners.  
✓ Deelgenomen aan bijeenkomst pilot Buurtpunt Vaassen West.  
✓ Verschillende leden hebben strijkservice gedaan tijdens corona. 
✓ Uitreiken van verschillende presentjes (een bemoediging, dankjewel) aan 

zowel de bewoners als de medewerkers.  
✓ CR werd geïnformeerd over de brandveiligheid. 
✓ CR heeft input gegeven voor het Jaarplan 2020/2021 van de Speulbrink 
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✓ CR is meegenomen in de plannen rondom de verbouw van de Speulbrink 
(vide wordt huiskamer)  

 
Adviezen 
De volgende advies werd afgegeven door de lokale raad omdat het allen de 
Speulbrink betrof: 

✓ Positief advies Memo lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan de 
activiteiten. 

✓ Positief advies Memo Vide wordt huiskamer.  
 
Successen 

• Opzetten van een strijkservice tijdens corona. 

• Het samen opstellen van de bezoekersregeling tijdens corona.  

• Het blijven vermelden van namen van zorgmedewerkers in het cliëntportaal. 

• Aan de kaak stellen van de financiering van de Cliëntvertrouwenspersoon voor 
de Wet Zorg en Dwang. Dit heeft er in geresulteerd dat de CCR een brief 
schreef naar het LOC. Het LOC brengt dit onder de aandacht van het 
Zorgkantoor. 

 
Corona 
Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van corona. De CR 
werd uitgenodigd om mee te denken en te adviseren over de bezoekersregeling voor 
iedere locatie. Doordat er beperkt of soms zelfs geen bezoek mogelijk was op de 
locaties was het lastig om contact te onderhouden met de achterban. De CR werd 
door de teamleiders op de hoogte gehouden betreffende het verloop van de 
besmettingen met Covid 19. Zowel bewoners als medewerkers werden ziek. Er zijn 
in deze periode veel bewoners overleden. Het is de CR niet ontgaan dat dit ook een 
grote impact had op de medewerkers. Door corona hebben ook verschillende 
vergaderingen online plaatsgevonden.  
 
Medezeggenschapsregeling 
 Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ) in 
werking getreden. Het doel van deze wet is het verstevigen van de positie van 
cliëntenraden. Met de komst van deze nieuwe wet kwam er de opdracht om een 
nieuwe medezeggenschapsregeling te schrijven. De Centrale Cliëntenraad heeft het 
initiatief genomen om deze regeling te schrijven. De lokale raden hebben de 
mogelijkheid gehad om wijzigingen c.q. aanvullingen te doen. Deze regeling is in 
december van dit jaar aangeboden aan Viattence. In deze 
medezeggenschapsregeling staan alle wettelijke taken en bevoegdheden van de    
(C )CR en de instelling beschreven. Begin 2021 hopen we over te gaan tot het  
vaststellen en ondertekenen van deze regeling.  
 
Centrale Cliëntenraad 
De locatie overstijgende zaken worden in de CCR besproken terwijl de lokale raden 
zich bezighouden met de zaken die op elke locatie afzonderlijk spelen.  
De voorzitter van de CR, te weten mw Marlies Nijkamp, vertegenwoordigt de CR van 
Vaassen in de Centrale Cliëntenraad. De notulen van deze CCR-vergaderingen 
worden in iedere lokale CR vergadering doorgenomen.  
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Adviezen 
De adviezen die dit jaar uitgebracht werden, werden gedaan door de Centrale 
Cliëntenraad omdat deze locatie overstijgende zaken betrof.  
Te weten:  

➢ Positief advies begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 
➢ Positief advies pilot Vrijheid en Veiligheid 
➢ Positief advies over benoeming WZD functionarissen.  

➢ Positief advies Jaarrekening 2019 

➢ Positief advies Pilot Radicale vernieuwing 

➢ Positief advies Jaar- Kwaliteitsplan Viattence 2021 

➢ Positief advies Kaderbrief en meerjarenbegroting 2021 – 2025 en de 

meerjarenbegroting 2021 - 2025. 

 
 
Contact Cliëntenraad 
De CR is géén klachtencommissie, maar zij kan u wél de juiste weg wijzen voor een 
correctie afhandeling van uw klacht. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen 
met de CR via de ambtelijk secretaris. Haar mailadres is:  
e.vandenbosch@viattence.nl en haar telefoonnummer: 06 – 3963 3735. 
 
Dus: schroom niet om de CR te benaderen……. De CR is er voor u! 
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