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1. Ten geleide 

Het jaarverslag 2019 van de Cliëntenraad Valkenhof wordt U hierbij aangeboden. De cliënten-

raad is de bewaker van de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad is door zijn samenstelling het 

luisterend oor en oog namens de cliënten. De cliëntenraad behandelt een veelvoud aan onder-

werpen met betrekking tot de kwaliteit in onze zorginstelling. In dit jaarverslag worden de be-

langrijkste behandelde onderwerpen nader beschreven. Daaruit moge blijken, dat voor onze 

raad een belangrijke taak is weggelegd en dat deze voor cliënten en hun vertegenwoordigers 

duidelijk zichtbaar wordt. 

 

2. De Cliëntenraad 

 De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan in een zorginstelling. 

 De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de cliënten van de Zorgcentra en de Ex-

tramurale cliënten.  

 De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter. 

 
3. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen   
Sinds 1996 vormt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen de wettelijke basis voor 
medezeggenschap. Vanaf 2008 is gewerkt aan een vernieuwing van deze wet, die nu resulteert 
in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Deze wet zal in wer-
king treden per 1 juli 2020. 
 
Met de komst van de Wmcz 2018 worden sommige rechten en plichten uitgebreid, in sommige 
gevallen komen er juist rechten te vervallen. Wat niet verandert met de komst van de Wmcz 
2018, is dat medezeggenschap begint bij een visie waar medezeggenschap over moet gaan. Die 

gaat verder dan alleen de wettelijke basis. De wet biedt nog steeds alle ruimte om ‘bovenwet-
telijke’ afspraken te maken. En deze vast te leggen in de medezeggenschapsregeling.  
 
De organisatie kan je meer rechten geven dan in de wet staan vastgelegd. De wet gaat gelden 
voor alle zorgaanbieders. Ook voor de jeugdhulp. Er is één uitzondering: de Wmcz 2018 geldt 
niet voor aanbieders die zorg verlenen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
De Wmcz 2018 maakt een onderscheid tussen de medezeggenschap in drie soorten instellin-
gen.   

1. Instellingen waar mensen langdurig verblijven 

2. Instellingen met 24-uurszorg  

3. Ambulante zorg / thuiszorg  

 

Plichten van de zorgaanbieder en rechten van de cliëntenraad op basis van de Wmcz 2018 
Plichten van de zorgaanbieder 

 Alle informatie geven die de raad nodig heeft op een manier die de raad begrijpt   

 Eenmaal per jaar informatie geven over het beleid van het afgelopen jaar en het komend 

jaar  

 Beschikbaar stellen van de voorzieningen die de raad nodig heeft voor zijn werk  
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 Betalen van de kosten die de raad moet maken om zijn werk te kunnen doen, zoals de kos-

ten voor scholing en ondersteuning  

 Cliëntenraad helpen bij het ophalen van informatie bij cliënten en vertegenwoordigers 

 Cliëntenraad helpen bij het afleggen van verantwoording  

 Cliëntenraad helpen bij werving leden  

 Op tijd advies vragen over de onderwerpen die staan in artikel 7  

 Op tijd instemming vragen over de onderwerpen die staan in artikel 8 

 Wettelijke procedures voor advies, instemming en ongevraagd verzwaard advies volgen   

 Vastleggen dat de cliëntenraad ten minste één bindende voordracht voor een lid van de 

raad van toezicht / commissarissen heeft  

 Raad van toezicht / commissarissen overleggen ten minste één keer per jaar  

 Raad van toezicht / commissarissen informeert de cliëntenraad ten minste één keer per jaar 

over wat hij heeft gedaan met de inbreng van de cliëntenraad 

  

Rechten van de cliëntenraad 

 Alle informatie krijgen die de raad nodig heeft en op een manier die hij begrijpt 

 Eenmaal per jaar informatie krijgen over het beleid van het afgelopen jaar en het komend 

jaar  

 Beschikken over de voorzieningen die de raad nodig heeft voor zijn werk  

 Kosten maken om zijn werk te kunnen doen, zoals de kosten voor scholing en ondersteu-

ning  

 Hulp bij het ophalen van informatie bij cliënten en vertegenwoordigers  

 Hulp bij het afleggen van verantwoording aan cliënten en vertegenwoordigers  

 Hulp bij het werven van leden 

 Op tijd een adviesaanvraag krijgen over de onderwerpen die staan in artikel 7  

 (Ongevraagd) adviseren over onderwerpen die staan in artikel 7 en alles wat van belang is 

voor cliënten  

 Op tijd een vraag om instemming krijgen over de onderwerpen die staan in artikel 8  

 Ongevraagd (verzwaard) adviseren  

 Een zaak voorleggen bij de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden en daarna in be-

roep bij de Ondernemingskamer  

 Een melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

 Bindende voordracht van ten minste één lid van de raad van toezicht / commissarissen  

 Ten minste één keer per jaar overleggen met de raad van toezicht / commissarissen..  

 Tenminste 1x per jaar informatie krijgen van de Raad van toezicht / commissarissen over 

wat deze heeft gedaan met de inbreng van de cliëntenraad    

 

4. De vertegenwoordiging van de Cliënten  

De cliënten van Valkenhof zijn bewoners van één van de zes Zorgcentra of zij zijn thuisbewoner. 
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De thuisbewoners worden aangeduid als Extramurale Cliënten. Alle zes Zorgcentra en de Ex-

tramurale Cliënten worden vertegenwoordigd in de Cliëntenraad.  

De bereidheid van cliënten, verwanten en mantelzorgers om als vertegenwoordiger in de Cliën-

tenraad mee te doen om de belangen van de cliënten te dienen is minimaal. De tot dusver ge-

dane pogingen om meer personen voor deze belangrijke taak aan te werven hebben nog geen 

resultaat opgeleverd. Niettemin blijven wij zoeken naar een oplossing voor dit probleem. De 

werving van kandidaat-leden zal  ook geschieden door het plaatsen van advertenties.   

 

5. De samenstelling van de cliëntenraad 

De personele samenstelling van de raad ultimo 2019 als volgt: 

 Mw. Raaphorst, voorzitter 

 Dhr. Kieboom, vertegenwoordiger voor Zorgcentrum Leenderhof 

 Dhr. van Werde, vertegenwoordiger voor Zorgcentrum Kempenhof 

 Dhr. Werson, vertegenwoordiger voor Zorgcentrum Taxandria 

 

Zorgcentrum De Bogen heeft ultimo 2019 geen vertegenwoordiging in de cliëntenraad. Mw. 

Raaphorst zorgt voor de cliëntenbehartiging. 

 

6. Wat doet de Cliëntenraad? 

 De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. 

 De raad bewaakt de zorgkwaliteit in al zijn aspecten.  

 De raad signaleert knelpunten in de zorg en adviseert hierover de directie. 

 De raad controleert de uitvoering van de vastgestelde zorgprotocollen. 

 De raad voert overleg met de directie over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. 

 

7. Onze profilering 

Voor informatie over de cliëntenraad kunt u terecht: 

 Op de website: www.valkenhof.nl  

 In de periodieke nieuwsbrieven voor cliënten zowel digitaal als op papier 

 Voor direct contact via het e-mail adres clientenraad@valkenhof.org. 

 

8. Onze werkzaamheden 

In het verslagjaar hebben wij 16 maal vergaderd, waarvan 6 vergaderingen in overleg met de 
directie. De bestuursvoorzitter van Valkenhof, mevrouw Annemieke Blokker liet in een geza-
menlijke vergadering van de ondernemingsraad en de cliëntenraad begin september ons we-
ten, dat zij met onmiddellijke ingang wegens ziekte al haar werkzaamheden moest staken. Dit 
was een zware schok voor alle aanwezigen. Wij hebben haar altijd als een zeer betrokken be-

stuurder ervaren, waarmede altijd openhartig gecommuniceerd kon worden. Helaas is zij ons in 
een korte spanne tijds ontvallen. De dierbare herinneringen aan haar zullen wij immer koeste-
ren.   
 

9. Belangrijke behandelde onderwerpen 

Vele noodzakelijke aandachtspunten zijn aan de orde gesteld. Van de meest belangrijke doen 

wij hierna verslag.  

http://www.valkenhof.nl/
mailto:clientenraad@valkenhof.org
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9.1 Ontwikkelingen in de zorg 

De ontwikkelingen in de zorg zijn steevast een agendapunt in het overleg met de bestuur-

der. De bestuurder informeert de Raad over de actuele wijzigingen in de wet- en regelge-

ving in de zorg. De cliëntenraad gaat na of deze wijzigingen invloed hebben op de zorg- en 

levenskwaliteit/welzijn van onze cliënten. 

 

9.2 De kwaliteit van de Zorg in Valkenhof 

De geboden kwaliteit is te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. ZorgkaartNeder-

land.nl is een product van Patiënten Federatie Nederland. We bieden met Zorgkaart Neder-

land een onafhankelijke en betrouwbare ervaringssite, zonder winstoogmerk. Van patiën-

ten voor patiënten.  

Voor zorgaanbieders is Zorgkaart Nederland een instrument waarmee ze zien wat volgens 

patiënten goed gaat en wat beter kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben van Zorgkaart 

Nederland, kunnen o.a. in een dashboard de waarderingen monitoren en zien welke trends 

er zijn. 

In totaliteit zijn er 225 waarderingen voor de gehele organisatie Valkenhof. 

Voor 2018 waren er 86 waarderingen met het cijfer 7.7 

Voor 2019 waren er 28 waarderingen met het cijfer 8.4 

 

De waarderingen zijn pas echt vergelijkbaar als er 30 of meer waarderingen zijn gegeven. 

Dit geldt alleen voor: 

 Zorgcentrum Kempenhof 82 waarderingen met het gemiddelde cijfer 7.4 

 Zorgcentrum Leenderhof 32 waarderingen met het gemiddelde cijfer 9.0 

 Thuiszorg Valkenhof 36 waarderingen met het gemiddelde cijfer 8.2 

 

9.3 Medicatiebeleid 

Het medicatiebeleid wordt regelmatig getoetst aan de hand van de periodieke MIC rappor-

tages (Melding Incidenten Cliënten).  Voor de cliëntveiligheid is professioneel handelen een 

strikte voorwaarde. In de praktijk is gebleken dat de inzet van flexmedewerkers en uitzend-

krachten invloed hadden op het aantal medicatie meldingen. Voortaan zal de medicatie zo-

veel als mogelijk is uitgereikt worden door het vaste personeel. De toelichting geschiedt 

door de verpleeghuisarts/eerste geneeskundige. 

Vanaf 1 juni 2019 is een nieuw digitaal systeem ingevoerd, waardoor de dubbele controles 

op papier niet meer afgetekend dienen te worden. Per medicijnkar wordt gebruik gemaakt 

van een tablet. 

 

9.4 Maaltijdenverzorging 

Dit onderwerp komt bijna elke vergadering aan de orde. Voor de meeste locaties is de basis 

verzorging op orde. Een punt van aandacht is nog de beleving van de cliënten in de huiska-

mers, waarbij de sfeer en ambiance nog naar een hoger niveau dienen te worden getild. De 

locatie Kempenhof  vormt hierop een uitzondering. Zowel de keuzemogelijkheden als de 

kwaliteit worden niet altijd positief ervaren. Met de verantwoordelijken wordt voortdurend 
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overlegd om dit naar een hoger niveau te tillen. De CR houdt, middels deelname aan de 

werkgroep ‘Dagindeling eten en drinken’, de vinger aan de pols. 

 

9.5 Activiteiten voor cliënten 

Voldoende activiteiten zijn naar het oordeel van de CR noodzakelijk  voor de levenskwaliteit 

van onze cliënten. Het aantal activiteiten staat onder druk doordat de activiteiten begelei-

ders zich tevens op verzorgende taken dienen te richten. De raad doet een dringend beroep 

op de bestuurder om met de locatiemanagers te overleggen om zoveel als mogelijk is activi-

teiten te organiseren. 

 

9.6 Wasserij en schoonmaak 

Uit oogpunt van kwaliteitsverbetering is een nieuw systeem ingevoerd, waardoor het kwijt-

raken van kleding niet mogelijk zou moeten zijn. Toch komt het nog voor dat wasgoed ver-

loren gaat als gevolg van het niet blijven zitten van de barcodes in de kleding. Aan de mana-

ger facilitair bedrijf  is verzocht hieraan specifieke aandacht te besteden. 

Het nieuwe schoonmaaksysteem voldoet naar het oordeel van de CR nog niet aan de kwali-

teitseisen, die hieraan gesteld mogen worden. Het specifieke onderhoud aan wastafels en 

toiletten bleek onvoldoende. De resultaten van het nieuwe schoonmaaksysteem zullen voor 

alle locaties nauwlettend door de CR  worden gevolgd.  

 

9.7 Opbaren op de kamer 

Het opbaren op de kamer was per 1 januari 2019 stopgezet om voor alle locaties van Val-

kenhof dezelfde richtlijn te volgen. De onrust voor medebewoners was voor CR de belang-

rijkste reden om akkoord te gaan met deze maatregel. De daaruit voortvloeiende reacties 

van familievertegenwoordigers waren van dien aard, dat de CR de directie heeft gevraagd 

hun besluit te heroverwegen. De CR heeft op verzoek van de directie een advies uitge-

bracht, na overleg met begrafenisondernemer en familie dat het mogelijk moet maken af-

scheid te nemen van een cliënt op de woonplek waar men binnen Valkenhof verbleef. In-

middels is een protocol opgesteld dat, rekening houdend met duidelijke voorwaarden, op-

baren op de cliëntkamer mogelijk maakt.   

 

9.8 Personele bezetting zomerperiode 

De personele bezetting in de zomer is voor onze cliënten altijd een moeilijke periode. Zij 

zien dan meer ‘vreemde’ gezichten op hun afdeling. Valkenhof heeft in een brief aan de 

contactpersonen gevraagd waar mogelijk een handje te helpen. Verschillende contact- per-

sonen hebben hierop gereageerd en zijn ingepland op de locaties. Ten opzichte van 2018 is 

de bezetting weer wat beter. Om de bezettingsproblematiek voor 2020 zo minimaal moge-

lijk te houden worden de medewerkers nu reeds geïnformeerd dat in de zomerperiode niet 

meer dan twee weken aaneengesloten vakantie opgenomen kan worden. 
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9.9. Jaarplannen  

De Cliëntenraad is door deelname aan verschillende werkgroepen, betrokken bij de uitwer-

king van onderdelen van het jaarplan van Valkenhof.  

 

10. Hoe is de zorg en ondersteuning in 2020 georganiseerd? 

 Gemeenten bieden ondersteuning bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschap-

pij. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening. 

Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 

 Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze 

zorg heet wijkverpleging. 

 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen 

en jongeren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. 

 De zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de 

Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten (AWBZ). 

 

11. De Cliëntenraad in 2020 

De Wmcz 2018, welke per 1 juli 2020 effectief wordt vergt belangrijke aanpassingen van de 

reglementen voor onze zorgorganisatie. De noodzakelijke aanpassingen zijn reeds in onze te 

plannen werkzaamheden opgenomen. 

Daarnaast is in het jaarplan 2020 van de CR aandacht voor eten en drinken, schoonmaak en 

hygiëne, het ECD, medicatie en communicatie via de nieuwsbrief voor cliënten.  

 

12. Terugblik 2019 

De cliëntenraad kijkt positief terug op het afgelopen jaar. Er is veel gedaan in een goede 

werksfeer, zowel onderling als in samenwerking met de bestuurder en de vele medewer-

kers van Valkenhof. Dhr. Werson heeft namens alle leden van de raad, de voorzitter be-

dankt voor de wijze waarop zij de vergaderingen heeft geleid en de leden heeft begeleid bij 

hun werkzaamheden. 

 

Was getekend, 

Mw. Raaphorst, mede namens alle leden van de Cliëntenraad.   


