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1 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 

“medezeggenschapsregeling  Centrale Cliëntenraad Atlant Zorggroep” vastgesteld op 29 december 2020 

(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 mede bewaakt 

door de CCR.  

 

 

2 Samenstelling Centrale Cliëntenraad 

Op 1 januari 2021 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 S. Geerlings vanaf april 2021, 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, vanaf juli 2021 de heer H. Langkemper, namens Berghorst  

- Mevrouw A. Straatsburg, voorzitter LCR Berkenhove 

- Mevrouw J.H. Jonkman, onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad 

 

3 Vergaderingen in 2021 

In alle vergaderingen van 2021 is corona aan de orde geweest, de CCR is goed op de hoogte gehouden 

door bestuur en management.  

In 2021 zijn er 10 vergaderingen gehouden. 

In de eerste vergadering van de Centrale Cliëntenraad gehouden op 21 januari 2021 is er een toelichting 

gegeven over de status van het vaccinatie proces, door mevrouw Baalman. 

De begroting 2021 wordt toegelicht en besproken, voor wat betreft het begrootte bedrag van personeel 

niet in loondienst wordt aangegeven dat het hoog begroot is i.v.m. het hoge ziek teverzuim. Wordt 

merendeels  ingezet om de roosters rond te krijgen. Ook voor de nieuwbouw worden externen ingezet, 

deze kennis is niet in huis. 

De aangepaste bezoekregeling wordt toegelicht, heeft met name te maken met de nieuwe wet die 

aangeeft dat een verpleeghuis / verzorgingshuis de mantelzorger niet de toegang mag ontzeggen als de 

afdeling wordt gesloten i.v.m. een corona uitbraak.  

Mevrouw Willemse geeft een presentatie en een toelichting op de (landelijke d oorontwikkeling van de) 

expertisecentra. 



In deze vergadering wordt ook afscheid genomen van mevrouw Griffioen, bestuurder a.i. van Atl ant. 

 

In de vergadering van 17 februari 2021 wordt er kennisgemaakt met 

Peter Bosselaar, de nieuwe bestuurder van Atlant. 

Besproken wordt welke speerpunten dit jaar aan de orde zou 

moeten komen zijn o.a.: 

 Communicatie en informatie die van binnenuit de 

organisatie gegeven zou moeten worden. Met name de 

communicatie met de managers is een aandachtspunt.  

 Hoe krijg je bewoners in de cliëntenraad (tips, adviezen). 

 Hoe gaat het met de zorg van de bewoners nu er veel wordt 

ingezet op hogere (zorg) niveaus. Ligt de focus nog wel op zorg. 

 Welzijn hoe staat het daarmee, wat wordt er geboden aan de cliënten.  

De heer Bosselaar bespreekt met de CCR dat Atlant niet zo tevreden is met het huidige bureau ten 

behoeve van het tevredenheidsonderzoek cliënten. Atlant heeft besloten is om het contract op te zeggen. 

De heer Bosselaar stelt voor dat de CCR participeert bij het opstellen van nieuwe criteria en methoden om 

de tevredenheid van cliënten en hun naaste te toetsen. De heer Frijlink wordt voorgedragen als 

vertegenwoordiger van de CCR.  

 

Het proces op de strategie / visie van Atlant wordt door de heer 

Bosselaar op de vergadering van 

21 maart 2021 toegelicht. Hij geeft hierbij aan dat hij de missie van 

Atlant nog wil toevoegen en hij wil door de missie vast  te leggen, het 

kader en de context schetsen waardoor de richting (te behalen doelen) 

helder zijn.  

 

Mevrouw Kroeze is uitgenodigd om een toelichting te geven over de 

stichting Vrienden van Atlant. Het doel van de stichting is om kleine 

projecten zoals spellen etc. te financieren. Of mogelijkheden bieden 

om zaken te regelen voor (individuele) cliënten, die niet uit het 

reguliere budget mogelijk zijn. 

 

Mevrouw Aspinall sluit bij de vergadering aan om een toelichting te geven over het schoonmaakproject, 

dat versneld is ingezet in verband met het coronavirus. Ook geeft zij een toelichting op de opgestelde 

menukaart schoonmaak.  

 

In de vergadering van 15 april 2021  wordt de heer Geerlings hartelijk welkom geheten als afgevaardigde 

van de Heemhof. De heer Geerlings is opvolger van de heer Ter Dorsthorst .  

De status van corona wordt besproken, de adviezen van het RIVM worden gevolgd.  

De heer Bosselaar geeft een toelichting op de strategie van Atlant door middel van de no tities “de Koers 

van Atlant, ruimte en richting” en de “communicatie aanpak”.  

Mevrouw Geuzendam is aanwezig om een update / toelichting te geven op de Wet zorg en dwang.  

En zij geeft een toelichting op de status voor wat betreft de implementatie van de Wet  zorg en dwang. 

 

De heer Langkemper wordt als afgevaardigde van de Berghorst welkom geheten in de vergadering van   

27 mei 2021, hij is de opvolger van de heer Kozijn, hij neemt in deze vergadering afscheid van de CCR.  

De heer Bosselaar meldt dat de erkenning voor het expertisecentrum Korsakov per 1-1-2022 geeffectueerd 

wordt. Voor het experticecentra Huntington en CPV wordt de erkenning per 1-1-2023 geeffectueerd. 



 

Het verzoek om instemming van de aangepaste bezoekregeling naar aanleiding van de versoepelingen 

wordt besproken. Ook de begeleiding na de coronagolf wordt besproken. Het gaat dan met name over de 

drie bijeenkomsten die zijn geweest voor de medewerkers van afdeling Crocus.  

Het werkplan Cliëntenraden Atlant 2021 wordt behandeld in twee delen: de prioriteiten van 2021 komen in 

het eerste deel aan de orde, zoals de Strategische Koers, evaluatie corona, intake proces.  

Het tweede deel is de jaarcyclus waaronder de strategische huisvesting om aandacht wordt gevraagd. In 

het derde onderdeel staan de onderwerpen die in de contacten met de bewoners/naaste naar voren komen 

en dit jaar besproken worden in de cliëntenraden. 

 

In de vergadering van 8 juli 2021 wordt er een terugkoppeling gegeven over het afstemmingsoverleg 

Communicatiestrategie, met betrekking tot de visie van Atlant. 

Mevrouw van Dusseldorp is bij de  vergadering uitgenodigd om de onderzoeksagenda toe te lichten, zij 

geeft een toelichting op de documenten: Terugblik 2020 en Onderzoek: Jaarplan 2021 

De heer Geurts en mevrouw Limborgh zijn aanwezig om een presentatie te geven over het project 

instrument Cliënttevredenheid, de heer Frijlink  van de CCR zal participeren in de projectgroep.  

 

In de vergadering van 23 september 2021 worden de ontwikkelingen ten gevolge van de Strategische 

Koers besproken en de Ontwikkelingen met betrekking tot de Topstructuur.  

De adviesvraag voor de afbouw thuiszorg wordt besproken en toegelicht. Atlant draagt er zorg voor dat de 

overdracht van de thuiszorg zorgvuldig gebeurt. 

Ook het vaccinatiebeleid en de consequenties daarvan worden besproken. 

 

Mevrouw Penterman vanuit Zorgbelang is in de vergadering van 28 oktober 2021 via teams  aanwezig om 

kennis te maken en een introductie te geven over haar rol als contactpersoon/vertrouwenspersoon Wet 

zorg en dwang. 

De Kaderbrief van 2022 wordt besproken en deze wordt toegelicht door de heer Bosselaar.  

Het Visiedocument van het Zorgkantoor wordt besproken het document geeft een inkijk hoe het 

Zorgkantoor naar zorgorganisaties als Atlant kijkt. 

In deze vergadering vindt ook het jaarlijks overleg met een afvaardiging van de Raad van Toezicht plaats.  

De CCR wil graag met de RvT een viertal onderwerpen bespreken, dit zijn: Medezeggenschap, 

Ontwikkeling Topstructuur, Ombuigingsoperatie en Intensiveren bezoek RvT aan lokale cliëntenraden.  

 

In de vergadering van 24 november 2021  wordt het Werkplan 

Cliëntenraden Atlant 2021 geëvalueerd. 

Het kwaliteitsplan 2022 wordt voorbereid, de onderdelen zullen 

besproken worden in de LCR en de CCR. 

De punten die in het Kwaliteitsplan van Atlant aan de orde zijn, 

zijn herleid uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Zorginstellingen zijn verplicht om jaarlijks een kwaliteitsplan op 

te stellen en aan de CCR voor te leggen voor instemming. 

De heer Voorberg is aanwezig in de vergadering om de concept 

begroting van 2022 toe te lichten en eventuele vragen te 

beantwoorden. De CCR is akkoord met de begroting en geeft een positief advies. 

 

Middels een presentatie geven de heer Valk en de heer Coonen in de vergadering van 15 december 2021 

een toelichting betreffende televisie, telefonie en internet van de bewoners. De CCR geeft het advies aan 



de bestuurder om op deze wijze door te gaan. In de volgende fase sluit ICT weer aan bij een vergadering 

van de CCR zodat zij meekunnen denken. 

De procesbeschrijving van het Kwaliteitsplan 2022 wordt toegelicht door de heer Bosselaar. 

De heer Bosselaar geeft een toelichting op het maken van een overkoepelende communicatieparaplu   

n.a.v. de nieuwe strategische koers van  Atlant. De ontwikkelingen in het MT worden eveneens besproken. 

4 Themabijeenkomsten Centrale Cliëntenraad 

De themabijeenkomst van 14 oktober was geheel gewijd aan de Wet zorg en dwang en rol van de 

cliëntenraad hierin. In deze themabijeenkomst is de wet besproken en de gevolgen die deze wet kan 

hebben voor bewoners en zorgmedewerkers.  

De themabijeenkomst van 11 november ging over Palliatieve Zorg. In deze themabijeenkomst zijn o.a. de 

volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

 wat is palliatieve zorg en wat is terminale zorg, 

 wat is de rol van de palliatieve verpleegkundigen, 

 en wat is de rol van de coördinator palliatieve zorg. 

 

5 Instemming en adviezen Centrale Cliëntenraad 

De CCR heeft instemming gegeven op de voorstellen met betrekking tot: 

 nieuwe aangepaste bezoekregeling Atlant (21-02-01), 

 advies nieuwe aangepaste bezoekregeling Atlant (21-05-27), 

 afbouw thuiszorg, 

 

De CCR heeft met betrekking tot de volgende zaken een positief advies 

gegeven aan de bestuurder c.q. RvT: 

 begroting 2021, 

 benoeming nieuw lid RvT, 

 begroting 2022. 

 

6 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 en Zorgbelang. 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. 

 Contacten met het bestuur; de voorzitter van de Raad van Bestuur is bij elke vergadering 

aanwezig. Er is over en weer een prettige en 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.     

 

 


