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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 één 

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) waarin de 

zeggenschap van de cliëntenraad is vastgelegd.  

 

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. 

 

2 Samenstelling Centrale Cliëntenraad 

Op 1 januari 2018 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 K. van Woerkom, namens Berghorst 

- Mevrouw A. Straatsburg, voorzitter LCR Berkenhove 

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

 

 

3 Vergaderingen in 2018 

In 2018 zijn er 9 reguliere vergaderingen 

gehouden. 

In de eerste vergadering van de Centrale 

Cliëntenraad op 10 januari 2018 wordt de 

begroting van 2018 en het kwaliteitsplan van 

2018 besproken, over beiden wordt een positief 

advies gegeven. Tevens wordt één van de vier 

thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

besproken’: Het thema ‘Wonen en Welzijn, 

familieparticipatie en welzijn. De afspraak wordt 

gemaakt dat de lokale cliëntenraden deze 
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thema’s gaan bespreken in hun eigen cliëntenraad. 

 

In de vergadering van 14 februari 2018 wordt door Mariët de Zwaan (directeur zorg) en Anneke Aukes 

(teamleider) een presentatie gegeven over “Kijk op dementiezorg Atlant”.  

Ook wordt door de coördinator Facilitair een toelichting gegeven over het onderzoek van de schoonmaak 

met name de verschillen in de schoonmaak in de Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. 

De aangepaste klachtenregeling en het gewijzigd privacyreglement wordt besproken, er wordt een positie f 

advies gegeven voor wat betreft de aangepaste klachtenregeling. Het gewijzigd privacyreglement komt nog 

terug in een vergadering voor advies nadat de vragen zijn beantwoord die de vergadering door de CCR zijn 

gesteld. 

 

In de vergadering van 25 april 2018 wordt het concept 

Kwaliteitsjaarverslag besproken.  De status van de 

luisterboeken wordt besproken en de verhuizing van 

afdeling Coolsingel naar de tijdelijke huisvesting op het 

terrein van het Immendaal wordt toegelicht. 

 

De tekst van de folder van de CCR en CR wordt besproken in 

de vergadering van 16 mei 2018. 

De verhuizing binnen Marken Haven is succesvol verlopen. 

Mariët de Zwaan geeft een toelichting op de 

onderzoeksagenda. Thera Beekman, interne 

klachtenfunctionaris, licht het klachtenjaarverslag van 2017 

toe.  

 

In de vergadering van 13 juni 2018 is het Financieel 

Meerjarenplan en de Ontwikkeling Vastgoed besproken en  

toegelicht door Thijs Houtappels (bestuurder). 

Het thema Welzijn (Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) komt weer aan de orde, aangegeven wordt dat het 

onderwerp regelmatig wordt besproken in de lokale cliëntenraden. 

 

In de vergadering van 29 augustus 2018 wordt gesproken over de door het Ministerie gereserveerde extra 

gelden voor 2019 en aan welke medewerkers wordt gedacht die hiervoor aangetrokken kunnen worden. De 

voortgang van de mondzorg wordt besproken en de informatiebank van de cliëntenraad wordt geëvalueerd  

en er worden nieuwe afspraken gemaakt hoe de bank wordt opgenomen in de digitale omgeving van 

Atlant. 

 

De Voortgang Systeembeoordeling en de Kaderbrief 2019 wordt besproken in de vergadering van  

26 september 2018. De stand van zaken van de W&T middelen komt aan de orde en de kwaliteit en het 

profiel van cliëntraadsleden wordt besproken. Dit profiel is door een interne werkgroep opgesteld. 

 

De vergadering van 24 oktober 2018 is gedeeltelijk gezamenlijk met een afvaardiging van de Raad van 

Toezicht van Atlant, gevraagd wordt waar de (C)CR  mee bezig zijn en hoe zij over de medezeggenschap 
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binnen Atlant denken. Tevens wordt gevraagd hoe de CR 

leden van de Koningin Wilhelmina terugkijken op het 

nieuwbouwproces en de verhuizing van de cliënten van 

Coolsingel naar het Immendaal. 

 

In de laatste vergadering van 2018, te weten 21 

november wordt de onderzoeksagenda toegelicht door 

Yvonne Zwaagstra (onderzoeksbegeleider en 

praktijkonderzoeker). Tevens wordt teruggekeken naar de 

themabijeenkomst van 25 oktober 2018. 

 

 

4 Themabijeenkomsten Centrale Cliëntenraad 

 12 februari 2018 met het thema: Het echte gesprek & wat het van ons vraagt 

 25 oktober 2018 met het thema: Formele en informele cliëntvertegenwoordiging  

 

5 Adviezen Centrale Cliëntenraad 

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

 adviesvraag begroting 2018 

 adviesvraag kwaliteitsplan 

 adviesvraag aangepaste klachtenregeling 

 adviesvraag betreffende algemene voorwaarden BOPZ 

 

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 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.     
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