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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 

“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 2019 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, voorzitter Berghorst (vanaf februari 2019 lid en nu voorzitter) 

- Mevrouw A. Straatsburg, voorzitter LCR Berkenhove 

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

 

 

3 Vergaderingen in 2019 

In 2019 zijn er 10 reguliere vergaderingen gehouden. 

 

 

In de eerste vergadering van de Centrale Cliëntenraad gehouden 

op 16 januari 2019 heeft de heer Willem Bongers, hoofd eten en 

drinken een toelichting gegeven op de aanvraag W&T, Topkok op 

locatie. 

De Kaderbrief 2019 wordt besproken en het Kwaliteitsplan 2019 en 

Begroting 2019 wordt ter advisering aangeboden. Over beiden 

wordt een positief advies gegeven. 
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In de vergadering van 20 februari 2019 wordt een presentatie gegeven over Care Rate door mevrouw 

Myrka Baalman, projectleider. Mevrouw Jonkman geeft een presentatie over het onderwerp 

Cliëntperspectief. 

 

Mevrouw Thera Beekman, klachtenfunctionaris van Atlant geeft in de vergadering van 20 maart 2019 een 

toelichting op het klachtenjaarverslag van 2018.  

Het contact tussen de teamleiders en de lokale cliëntenraden wordt besproken.  

Mevrouw Ilonja Reumer, teamleider bij Zorgentree geeft een toelichting op de intake van een nieuwe 

bewoner. 

 

In de vergadering van 17 april 2019 wordt kennisgemaakt met mevrouw Anja Stunnenberg, directeur 

wonen zorg welzijn. 

Mevrouw Veenstra, palliatieve verpleegkundige bij Atlant geeft een toelichting op de palliatieve zorg 

binnen Atlant. 

 

Mevrouw Yvonne Zwaagstra, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker geeft in de vergadering van  

15 mei 2019 een toelichting op de filmpjes t.b.v. de Kennisproeverij, de CCR zal de jurering op zich nemen.  

De heer Houtappels geeft een toelichting op de vernieuwde management rapportage.  

 

In de vergadering van 5 juni 2019 geeft mevrouw Manon Dijkslag, regisseur kwaliteit uitleg over het 

Kwaliteitsmanagementsysteem. 

De adviesaanvraag mondzorg wordt besproken en hier wordt een positief advies over gegeven. 

 

De concept Kaderbrief wordt besproken in de vergadering van 10 juli 2019. 

 

In de vergadering van 18 september 2019 wordt het 

inspectierapport Markenhof en Loohof van juni/juli besproken. 

Mevrouw Calijn Hoexum, Eerst Verantwoordelijke Begeleider 

(EVB-er) geeft een toelichting op het project Seksualiteit en 

Intimiteit Korsakov. 

 

Mevrouw Hans Jonkman geeft in de vergadering van  

23 oktober een toelichting op de Governancecode zorg. 

De suggesties voor gastvrijheid worden besproken en de 

adviesaanvraag privacy beleid en privacyreglement cliënt wordt 

besproken. Er wordt een positief advies gegeven over het privacy 

beleid. 

 

De laatste vergadering van 2019, gehouden op 20 november is gedeeltelijk gezamenlijk met de Raad van 

Toezicht. Er wordt gesproken over het contact tussen de bewoners/familieleden/mantelzorgers en de 

cliëntenraden en over het intakeproces.  

Mevrouw Yvonne Zwaagstra geeft een toelichting op de onderzoekagenda en resultaten.  

De heer Rogier Voorberg, manager F&C geeft een toelichting op de begroting 2020 als voorbereiding op de 

adviesvraag. Tevens geeft hij een toelichting op de W&T gelden die volgend jaar in het ZZP tarief vallen.  

De stand van zaken W&T gelden is in elke Cliëntenraadsvergadering aan de orde geweest.  

 



Titel rapport 
Pagina 5/5 

 

Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof, Sprengenhof  

 

4 Themabijeenkomsten Centrale Cliëntenraad 

 7 maart 2019 met het thema: contact met de achterban 

 31 oktober 2019 met het thema: veiligheid van cliënten op locaties  

 

5 Adviezen Centrale Cliëntenraad 

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

 Adviesvraag begroting 2019 

 Adviesvraag kwaliteitsplan Atlant 

 Adviesvraag overeenkomst Omnios mondzorg 

 Adviesvraag kwaliteitsbeleid 

 Adviesvraag privacy beleid en privacyreglement cliënten 

 

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. 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.     

 

 


