
 

Jaarverslag 2021 Centrale Cliëntenraad (CCR) 

 

Taak van de Centrale Cliëntenraad 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) ingegaan per juli 2020 zegt 

in art 3: “..een Cliëntenraad behartigt binnen het kader van de doelstellingen van de 

instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de betrokken cliënten.”  

In 2021 heeft de Centrale Cliëntenraad (CCR) de uitwerking van de WMCZ met de Raad 

van Bestuur geregeld in de Medezeggenschapsregeling en het daarbij behorend 

Huishoudelijk Reglement. Daarin wordt preciezer dan in het verleden geregeld op welke 

wijze de CCR wordt betrokken bij de voorbereiding van voor de cliënten belangrijke 

besluiten met advies-, of instemmingsrecht.  

 

Samenstelling van de Raad  

Vanaf 2021 zijn in principe alle locaties via hun Cliëntenraden in de CCR 

vertegenwoordigd. In het verleden waren de RVE’s in de CCR vertegenwoordigd. De 

leden zijn met locatie die zij vertegenwoordigen en jaar van toetreden tot CCR: 

• Wil Bron, Imstenrade, 2015 

• Annette de Bruijn, Wissehaege, 2020 

• Jan van Buul / Jean Smits, Brunswijck, 2021 

• Henry Franse, De Horst Kronehoef, 2021 

• Anita van Hout, Peppelrode, 2021 

• Maria Jager, Parc Gender, 2018 

• Cor Lieberwirth, Theresia, 2014 

• Nico Stoevelaar, Vonderhof, 2021 

• Lieke Zaeyen, Wilgenhof, 2010 

• Henri de Wijkerslooth, onafhankelijk voorzitter, 2021 

• Lan Hanssen, ambtelijk secretaris  

Enkele Cliëntenraden hebben ervoor gekozen niet (actief) in de CCR te participeren: 

• Tom Aarts, t’ Lint / Cascade / Kortonjo (inmiddels is de heer Aarts overleden). 

• Rob Thijssen, Berckelhof 

• Paul de Bruijn, Wonen aan de Fakkellaan 

 

Een aandachtspunt in alle Cliëntenraden en daarmee ook de CCR, is de bezetting. De 

zittingstermijn van de leden is formeel 2 x 4 jaar. Enkele leden zijn daar nu al, of 

spoedig, overheen. Wij hebben afgesproken dat de desbetreffende cliëntenraad de 

inspanningsverplichting heeft om tijdig een opvolger te vinden.    

 

 

Invulling taak 

Waar heeft de CCR zich in 2021 mee bezig gehouden? De CCR is het jaar begonnen met 

een nieuwe voorzitter. Een goed moment om samen de taakinvulling en focus van de 

CCR opnieuw te formuleren. Centraal staat het belang van de cliënt (WMCZ). Voor de 

CCR betekent het dat onze focus ligt op de onderwerpen die het dagelijks leven van onze 

cliënten raken. Dus niet alleen strategie en beleid van Vitalis, maar vooral ook de 

dagelijkse praktijk van alle dag onder het motto: wat maakt dat je bij Vitalis “gelukkig 

oud” kunt zijn. En hoe kun je als cliënt “ertoe doen, meedoen en zelf doen” 

Voorts is de werkwijze van de CCR ingegeven door de filosofie dat er een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is van CCR met de Raad van Bestuur om de missie “gelukkig oud 

zijn” bij Vitalis waar te maken. Wij willen dat de onderwerpen die wij agenderen 

bijdragen aan goed bestuur en positief effect hebben op het leven van alle dag van onze 



cliënten. Daarvoor is het van belang dat het bestuur de CCR tijdig bij ontwikkelingen 

betrekt en vooraf informatie geeft over voorgenomen besluiten.  

In 2021 is in goede harmonie samengewerkt in een jaar dat door de Corona pandemie 

voor onze cliënten bijzonder moeilijk en zwaar is geweest. De Raad van Bestuur heeft de 

CCR goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en te nemen beperkende 

maatregelen, hoewel niet altijd voldoende tijdig. Daarover zijn goede afspraken voor de 

toekomst gemaakt.   

 

Speerpunten 

Het jaarplan 2021 had als speerpunten cliënttevredenheid, eten en drinken, kunst en 

cultuur, innovatie en communicatie. 

 

Concrete onderwerpen op de agenda waren: 

• Corona maatregelen: loopt door in 2022 

• Project Eten en Drinken: loopt door in 2022 

• Rookbeleid: advies uitgebracht, wordt begin 2022 vastgesteld 

• Kwaliteitsplan, Cliëntentevredenheidsonderzoek: resultaat in 2022  

• Functioneren van WiFi: blijvend aandachtspunt in 2022 

• Functioneren van TV: blijvend aandachtspunt in 2022 

• Uitfasering cliëntentelefonie: loopt door in 2022 

• Functioneren van zorgalarmering: loopt door in 2022  

• Veiligheid/calamiteitenplan: presentatie/bespreking 

• Dagindeling cliënten verpleeghuizen: loopt door in 2022 

• Omgaan met ethische dilemma’s: presentatie/bespreking  

• Geestelijke verzorging: presentatie/bespreking  

• Personeelsbezetting: loopt door in 2022 

• Instemmingsverzoek mondzorg: positief afgehandeld   

• Advies Was en Linnenvoorziening: positief afgehandeld  

• Wet Zorg en Dwang: rapportage besproken, komt jaarlijks terug  

• Jaarrekening: positief afgehandeld 

• Begroting: positief afgehandeld 

• Aanstelling ambtelijk secretaris: mevrouw Lan Hanssen aangesteld 

      

 

Namens de Centrale Cliëntenraad,  

H. de Wijkerslooth, 

Februari 2022 


