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Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2020 
 
Taken en werkwijze Centrale Cliëntenraad 
 
De medezeggenschap voor Cliënten van Atlant is formeel geregeld door middel van Lokale Cliëntenraden 
(LCR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR). Locatie gebonden zaken worden besproken in de LCR. De CCR 
behartigt de belangen van cliënten voor zaken die betrekking hebben op meerdere locaties of Atlant in zijn 
geheel. De CCR is samengesteld uit afgevaardigden van de LCR. De voorzitter van de CCR komt niet uit een 
van de LCR-en en is in die zin onafhankelijk. Er wordt gewerkt conform de overeenkomst 
“cliëntmedezeggenschap Centrale Cliëntenraad Atlant Zorggroep” van (23 november 2016); op 29 
december is de nieuwe medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement vastgesteld.(Wmcz 2018) 
Het advies- of instemmingstraject begint met een schriftelijk verzoek van de bestuurder aan de CCR waarin 
de aanvraag wordt toegelicht. De advies- of instemmingsaanvraag kan worden toegelicht in een 
overlegvergadering door het bestuur. Over de wijze waarop het bestuur het advies heeft meegewogen in de 
besluitvorming wordt schriftelijk gecommuniceerd met de CCR. De voortgang wordt bewaakt door de CCR. 

 
Samenstelling Centrale Cliëntenraad 
Op 1 januari 2020 bestond de CCR uit de volgende leden: 
-  De heer J. Frijlink, voorzitter LCR Markenhof/ Marken Haven/Het Immendaal 
-  De heer P. Vos, namens Sprengenhof 
- De heer J. te Dorsthorst, namens Heemhof en dagbehandeling Heemhof 
- De heer W. Holzhauer, voorzitter LCR de Loohof 
- De heer H. Nuijten, voorzitter LCR Koningin Wilhelmina 
- De heer G. Kozijn, namens Berghorst  
- Mevrouw A. Straatsburg, voorzitter LCR Berkenhove 
- Mevrouw J.H. Jonkman, onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad 
 
In 2020 zijn er 11  vergaderingen gehouden. 
In de eerste vergadering van de Centrale Cliëntenraad gehouden op 22 januari 2020 is de begroting van 
2020 besproken, de grootste verandering is dat de W&T gelden vanaf 2020 niet meer geoormerkt zijn, deze 
gelden zijn opgenomen in het ZZP tarief.  
Mevrouw Geuzendam, projectleider “implementatie wet zorg en dwang” geeft een presentatie over deze 
wet en de gevolgen voor de zorg en de bewoners. In het verlengde hiervan wordt ter advisering  de 
aansluiting bij de externe klachtencommissie KCOZ en het vervallen van de BOPZ-klachtenregeling en 
BOPZ commissie aangeboden. Voor beide adviesvragen wordt unaniem een positief advies gegeven. 

In deze vergadering wordt er ook kennis gemaakt met de heer Arnaud van Holst, de nieuwe directeur 

bedrijfsvoering. 
In de vergadering van 19 februari wordt de adviesvraag Beleid Wet zorg en dwang besproken.  Er wordt 
unaniem door de leden van de CCR een positief gegeven met die kanttekening dat het een groeimodel is en 
dat als er beleidsmatige wijzigingen komen er een nieuw advies wordt gevraagd. 
De heer Houtappels  geeft een toelichting op het Meerjaren Financieel Beleid en het Strategisch Vastgoed 
Plan. 
Het eerstvolgende overleg met de CCR op 22 april 2020 is geheel gewijd  aan de advies aanvraag “regie 
zorghotel Juliana”. Deze  locatie is als tijdelijke  noodvoorziening ingericht voor corona besmette mensen in 
de VVT doelgroepen. Door de coronacrisis gaat het overleg via teams. De aanvraag is eveneens toegelicht 
in een memo van de heer Houtappels. Er wordt unaniem een positief advies gegeven v.w.b. de adviesvraag 
regie zorghotel Juliana. 
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Het contact met de locaties in deze  coronacrisis wordt besproken, aangegeven wordt dat het heel 
belangrijk is om in deze tijd betrokken te blijven bij  de locatie. 
In de vergadering van 6 mei 2020, die eveneens via team wordt gehouden, wordt de status van de 
coronapatiënten  op de locaties toegelicht. Tevens wordt gemeld dat  afdeling Crocus een corona afdeling 
wordt.  
Het naderende afscheid van de bestuurder de heer Houtappels wordt besproken, de CCR geeft aan dat zij 
hem zeker gaan missen, de opvolgingsprocedure is inmiddels gestart. 
De adviesvraag van de Linnenkamer wordt besproken, de CCR heeft hierover de volgende besluiten 
genomen: ten aanzien van de organisatorische kant, het herinrichten van de Linnenkamer en de nieuwe 
werkwijze van merken en kleding wassen,  geeft de CCR een positief advies  
Voor wat betreft de prijsverhoging adviseert de CCR stellig om deze uit te stellen tot 1 oktober 2020, niet 
primair vanwege de kostentoename voor de cliënten, deze is uitlegbaar, maar als zorgvuldige handelswijze 
in de richting van de cliënten in deze coronatijd. 

De invoering van de nieuwe werkwijze kan wat de CCR betreft eerder dan 1 oktober beginnen, maar 

vraagt nog wel om een helder invoerings- en communicatietraject. In deze tijd van coronamaatregelen 

liggen dit soort zaken extra gevoelig. 
In de vergadering van 20 mei 2020 wordt de bezoekregeling  vanaf 25 mei 2020 of 2 juni 2020 besproken en 
worden de gevolgen van de corona maatregelen per locatie besproken. 
Ook wordt aangegeven dat de RvT heeft besloten om een interim bestuurder aan te stellen om de tijd 
tussen het vertrek van de huidige bestuurder en de nog te werven nieuwe bestuurder goed te overbruggen. 
Deze tijd van corona vraagt daarom. 
In de vergadering van 24 juni 2020, de laatste vergadering met de bestuurder de heer Houtappels wordt de 
bezoekregeling besproken en wordt er aangegeven dat in de zomer onderzocht wordt wat is er goed 
gegaan en wat kunnen we beter doen in deze tijd van corona, zodat Atlant in het najaar goed is voorbereid 
op een eventuele tweede golf. 
Er wordt over de afgelopen periode gesproken;  er is veel goed gegaan,  maar ook hadden zaken anders 
geregeld moeten worden. De eindconclusie is dat men graag maatwerk had willen leveren, maar dat het 
lastig blijft om dit te realiseren omdat de pandemie ons allen overviel.   
De gevolgen van het zorghotel worden besproken, de locatie is nu niet meer nodig en is in gebruik genomen 
door zorgorganisatie Klein Geluk. 
De stand van zaken werving interim bestuurder en werving bestuurder wordt besproken. 

Het traject “herijking strategie” van Atlant wordt besproken: het concept wordt besproken in het MT en 

de RvT. Hier worden keuzes gemaakt en deze keuzes worden weer besproken in de CCR.  De strategie 

om een expertisecentrum te zijn voor meerdere bewonersgroepen wordt gecontinueerd. Het gaat dan 

om bewoners met ziekte van Huntington, ziekte van Korsakov, CPV en Dementie. De vraag komt aan 

de orde: “wat gaan we doen op termijn met de reguliere woon-/zorgcentra?”. Deze hebben nu al de 

neiging om te tenderen naar een verpleeghuis. Hier moet nog goed over worden nagedacht, deze vraag 

wordt meegenomen in het traject. 

In de vergadering van 15 juli 2020 wordt kennis gemaakt met de interim bestuurder Heleen Griffioen. 

Mevrouw Griffioen geeft aan dat haar belangrijkste opdracht is om “het schip op koer s te houden”, ook 

gaat zij aan de slag met de begroting 2021, de productie, de nieuwbouwprojecten en het omgaan met 

de corona crisis zal haar aandacht vragen. 

In het kader van de invoering van de Wmcz2018 is een voorstel gedaan om medezeggenschap in Atlant  

te versterken. Op 14 september 2020 is een themabijeenkomst georganiseerd voor OR, CCR, bestuur 

en alle leidinggevenden van Atlant over medezeggenschap van bewoners en medewerkers.  
In de vergadering van 23 september 2020 wordt de bijeenkomst medezeggenschap geëvalueerd, uit 
deze evaluatie is de conclusie getrokken, dat de cliëntmedezeggenschap  een belangrijk thema is,  waar 
de (C)CR weer verder mee aan de slag gaat op locatie en tijdens volgende CCR vergaderingen.  
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Bij de herijking van de strategie van Atlant zijn de 10 mogelijke groeimogelijkheden besproken. De 
werkgroep strategische herijking en het MT hebben 4 vergezichten uitgekozen, de CCR geeft aan dat zij 
zich kan vinden in de argumentatie van deze keuze. 
Per 1 juli 2020  is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) in werking 
getreden. De doel van de nieuwe wet is om de positie van cliëntmedezeggenschap te versterken. 
De medezeggenschapregeling en het huishoudelijk reglement wordt door mevrouw Koenders opgesteld.  
Er is een voorstel voor het proces van besluitvorming. De cliëntenraden hebben instemmingsrecht. 
De concept medezeggenschapsregeling  en het  huishoudelijk reglement  voor de CCR en LCR-en worden 
besproken in de vergadering van 28 oktober 2020. 
Mevrouw van der Velde en mevrouw Runia, sluiten namens de RvT aan bij de vergadering. 
Mevrouw van de Laar namens Gupta Strategist geeft een toelichting op het gevolgde  traject betreffende 
de strategische vergezichten en de keuze van de twee vergezichten die nu verder worden uitgewerkt. 
De adviesvraag werving nieuw lid Raad van Toezicht  en het verzoek tot instemming met de aangepaste 
Atlant brede bezoekregeling wordt eveneens toegelicht en besproken. 
In de vergadering van 28 oktober 2020 wordt het instemmingsverzoek in deze van de bestuurder aan de 
cliëntenraden besproken. De cliëntenraden stemmen allen in met de gewijzigde medezeggenschaps-
regelingen en het  huishoudelijk reglement voor de CCR. 
Op de themabijeenkomst van 12 november 2020 zijn de medezeggenschapsregelingen en het huishoudelijk 
reglement voor de CCR besproken door de leden van de CCR en de LCR, bestuurder en bestuurssecretaris. 
De voorzitter van de CCR geeft een toelichting op de  Wmcz2018 en wat de gevolgen van deze wet zijn voor 
de samenwerking als medezeggenschap en bestuur/management van Atlant. 
In de laatste  vergadering van dit jaar gehouden op 25 november  2020 wordt de Begroting 2021 toegelicht 
door de heer Voorberg. 
Tevens wordt er kennisgemaakt met de heer Vroon, functionaris gegevensbescherming Atlant. 
Door mevrouw Griffioen wordt er een toelichting gegeven over het Kwaliteitsplan 2020 en wordt de 
instemmingsvraag Kwaliteitsplan 2021  besproken. 
 
Themabijeenkomsten Centrale Cliëntenraad 

De themabijeenkomst van 12 maart is i.v.m. de coronacrisis geannuleerd. 

De themabijeenkomst van 12 november was geheel gewijd aan de nieuwe medezeggenschapsregeling 

en huishoudelijk reglement dat dient ter ondersteuning van de invoering van de Wmcz 2018. 

 

Adviezen Centrale Cliëntenraad 

De CCR heeft met betrekking tot de volgende zaken een positief advies gegeven aan de directie:  

Komt er nog een overzicht hieronder? 

 

Ondersteuning en contacten 

 Secretariële ondersteuning; de CCR wordt ondersteund door een ambtelijke secretaris, 
geleverd vanuit het secretariaat Atlant. 

 LOC; alle locaties zijn via de CCR collectief aangesloten bij het LOC. De cliëntenraadsleden 
krijgen regelmatig informatie over brochures, bijeenkomsten en scholing en ontvangen indien 
gewenst het tijdschrift Zorg en Zeggenschap van het LOC. 

 De CCR en Atlant stellen indien nodig bij geschillen gezamenlijk een commissie van 
vertrouwenslieden samen, conform artikel 35 uit de overeenkomst cliëntmedezeggenschap 
CCR Atlant Zorggroep. 

 Contacten met de OR; er vindt uitwisseling van stukken plaats en zo nodig zijn er incidentele 
contacten zoals dit jaar bij de advisering over het rookbeleid, selectieprocedure van de 
bestuurder a.i., de nieuwe bestuurder en de selectie van een lid van de Raad van Toezicht . 
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 Contacten met het bestuur; de voorzitter van de Raad van Bestuur is bij elke vergadering 
aanwezig. Er is over en weer een zeer open werkstructuur. 

 Contacten met MT; er vindt uitwisseling van de verslagen plaats. 

 Voorzittersoverleg; dit jaar heeft twee keer een overleg plaats gevonden tussen voorzitters van 
RvT, Raad van Bestuur, OR en CCR.     

 


