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1. Inleiding 
 
Proteion kent vele vestigingen en diensten. Elke vestiging of afdeling heeft zijn eigen 
Cliëntenraad. Hornerheide is daar één van. Samen vormen zij de Centrale Cliëntenraad 
van Proteion. Cliëntenraden hebben tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen 
van de organisatie, de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. 
 
Elk jaar stellen de Cliëntenraden van Proteion afzonderlijk een jaarplan/werkplan vast op 
basis van speerpunten die voor de bewoners op locatie ertoe doen en uiteraard ook op 
basis van het wettelijk kader waarbinnen een Cliëntenraad haar taken dient uit te 
voeren.  
Cliëntenraden zien er op toe dat mensen die zorg nodig hebben daarover kunnen 
meepraten en meebeslissen. De Cliëntenraad ziet het als haar opdracht om de 
organisatie Proteion te stimuleren om haar bewoners en hun naasten te betrekken bij 
beslissingen die worden genomen over de zorg die zij mogen verwachten. 
 
Een werkplan is een goed middel om structuur en overzicht te brengen in het werk van 
de Cliëntenraad. Het helpt de raad om prioriteiten te stellen. Het is geen keurslijf 
waarvan onder geen beding afgeweken mag worden. Het werkplan laat altijd ruimte voor 
onvoorziene zaken die urgenter zijn dan de al in het plan genoemde onderwerpen. 
 
In 2020 zet de Cliëntenraad van Hornerheide de in 2019 ingeslagen weg voort. 
Zij legt daarbij wederom de nadruk op een adequate en professionele invulling van de 
belangenbehartiging, een gepaste afstemming met de doelgroep en open communicatie 
naar bewoners, medewerkers, vrijwilligers en management.  
In dit werkplan kunt u lezen hoe de Cliëntenraad hier in 2020 invulling aan wenst te 
geven.  
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2. Wettelijk kader 
 
In de zorg is medezeggenschap van groot belang omdat mensen die zorg krijgen het vaak 
moeilijk vinden om aan te geven wat zij willen of - wanneer ze dat wel kunnen -  hiervoor 
geen of onvoldoende gehoor vinden. Een Cliëntenraad is er om deze mensen een stem te 
geven en op te komen voor hun belangen. Gesteld kan worden dat medezeggenschap 
bijdraagt aan betere zorg. 
 

Sinds 1996 vormt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) de 
wettelijke basis voor medezeggenschap. Vanaf 2008 is gewerkt aan een vernieuwing van 
deze wet; het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 
2018). We bereiden ons nu voor op de veranderingen voor de dagelijkse werkpraktijk van 
de Cliëntenraad van Hornerheide. 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 ‘bovenwettelijke’ afspraken te 
maken en deze vast te leggen in de medezeggenschapsregeling. Bij Hornerheide is dit 
vastgelegd in een convenant medezeggenschap. 
 
De wet beschrijft en gaat ervan uit dat ieder mens anders is en dat iedereen een zinvol 
leven wil hebben, waarbij hij/zij naar vermogen van betekenis kan zijn voor anderen en 
voor de samenleving. Om dit te realiseren formuleert de wet acht rechten voor 
bewoners van zorginstellingen, namelijk: 
1. Regie over het eigen leven. De waarden en normen van de cliënt zijn het 

uitgangspunt van de zorg; 
2. Dagelijks een schoon lichaam, bijvoorbeeld door dagelijks te douchen. Maar ook 

snelle hulp naar de wc en regelmatig nieuw incontinentiemateriaal; 
3. Gezond en genoeg eten en drinken, waarbij ondervoeding en uitdroging worden 

voorkomen; 
4. Een eigen kamer of een kamer met een partner. De kamer moet huiselijk, schoon en 

verzorgd zijn; 
5. Respectvolle bejegening die past bij de eigenheid van de cliënt. De sfeer moet prettig 

en veilig zijn; 
6. Mogelijkheid om de eigen godsdienst of levensovertuiging te beleven; 
7. Een zinvolle invulling van de dag, voldoende beweging en buitenlucht. 
8. Aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing. 
 
De hieruit voortvloeiende afspraken worden binnen Hornerheide vastgelegd in een 
zorgplan, dat periodiek (minimaal tweemaal per jaar) met de bewoner en/of diens 
vertegenwoordiger wordt geëvalueerd. 
 
De rechten van de Cliëntenraad zijn bij wet geregeld. Het gaat dan om het advies- en 
instemmingsrecht. Zie verder hoofdstuk 4: structurele aandachtspunten voor de 
Cliëntenraad. 
 
 



 
Werkplan Cliëntenraad Hornerheide 2020 
   Pagina 4 

 

3. Over de Cliëntenraad Hornerheide 
 
3.1. Doelstelling 
 
De Cliëntenraad heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle bewoners van 
het Zorgcentrum Hornerheide. Zij is geen belangenbehartiger van individuele bewoners 
maar zal die niet negeren. Er wordt altijd gekeken naar verbeterpunten voor het geheel. 
 
De Cliëntenraad van Hornerheide houdt zich bezig met een groot aantal onderwerpen 
die zijn te onderscheiden in de volgende taken: 

• Het volgen van ontwikkelingen binnen Hornerheide; 

• Het onderhouden van contacten met de bewoners en hun vertegenwoordigers; 

• Regelmatig contact met de werkvloer; 

• Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het management van 
Hornerheide; 

• Participatie in de Centrale Cliëntenraad van Proteion en de daarbij behorende 
werkgroepen; 

• Naast de structurele aandachtspunten maakt de Cliëntenraad per jaar een selectie 
van speerpunten die extra aandacht verdienen. In 2019 is 
veel aandacht uitgegaan naar de verbouwing, het 
kwaliteitsmanagementsysteem en de inspectiebezoeken, 
maar ook naar de wijze waarop de organisatie vorm heeft 
gegeven aan haar kernwaarden: 
o Dichtbij 
o Inlevend 
o Daadkrachtig 
o Verbindend 
o Verantwoordelijk 

Deze kernwaarden zijn ook richtinggevend voor de 
Cliëntenraad van Hornerheide en zijn in haar uitwerking 
terug te vinden in Hoofdstuk 5. 
 

3.2. Missie en visie 
 
De Cliëntenraad is de stem voor de bewoners in de organisatie en fungeert als aanjager 
in het streven naar de beste zorg. En dat doen we SAMEN. 
Als aanjager wil de Cliëntenraad onderwerpen proactief oppakken. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we alleen tot een goed resultaat kunnen komen als alle 
betrokken partijen (bewoners, management, medewerkers, vrijwilligers, familieleden en 
Cliëntenraad) samenwerken en de neuzen in dezelfde richting hebben staan. De 
positieve resultaten behaald in het verleden tonen dit aan. Belangrijk is hierbij een open 
en eerlijke communicatie, duidelijkheid en begrip en respect voor ieders zienswijze. 
 

Medezeggenschap is voor de Cliëntenraad Hornerheide: 
meepraten, meedoen en meebeslissen. Dat is onze missie. 

 
Samengevat houdt onze visie het volgende in: 
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- Het belang van de bewoner staat voorop en is het belangrijkste criterium van ons 
handelen; 

- De Cliëntenraad staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een groter geheel 
binnen Proteion, ieder met eigen taken en verantwoordelijkheden. Samen dragen we 
bij aan het realiseren van een waardevol en waardig leven binnen de muren van 
Hornerheide.  Goede resultaten bereiken we alleen door met elkaar op een 
constructieve manier samen te werken; 

- Elkaar kennen en respecteren en elkaars kwaliteiten en talenten benutten, is daarbij 
van groot belang. 

 
 

3.3. Strategie 
 
Het is belangrijk dat de Cliëntenraad van Hornerheide een duidelijke, zichtbare positie 
heeft in de organisatie. Dat iedereen weet (cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers 
en management): 
- dat er een Cliëntenraad is  
- waarvoor de Cliëntenraad er is  
- waar de Cliëntenraad voor staat.  
De strategie van de Cliëntenraad Hornerheide is dan ook om zoveel mogelijk contact te 
hebben met en informatie te verzamelen van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en 
familieleden, ten einde op basis hiervan op een gefundeerde wijze het management van 
Hornerheide te kunnen informeren en adviseren. Daar waar nodig wordt ongevraagd 
advies uitgebracht. 
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3.4. Samenstelling  
 
De Cliëntenraad bestaat uitbewoners, en voor zover zij hun eigen belangen niet kunnen 
behartigen, uit familieleden/relaties en vrijwilligers. Leden van de Cliëntenraad mogen 
geen dienstverband hebben bij Proteion. De Cliëntenraad bestaat uit tenminste vijf en 
maximaal dertien leden. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging per onderdeel van de zorginstelling Hornerheide. 
De samenstelling van de Cliëntenraad wordt ter kennis gebracht aan de bewoners en de 
zorgaanbieder. Middels een flyer en via de website kunnen mensen meer te weten 
komen over de samenstelling en werkwijze van de Cliëntenraad. 
 
3.5. Werkwijze 
 
De Cliëntenraad vergadert volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderrooster. De 
Cliëntenraad wordt daarnaast bijeen geroepen als de voorzitter dit nodig acht, en binnen 
twee weken nadat tenminste twee leden van de Cliëntenraad een schriftelijk en 
gemotiveerd verzoek hiertoe hebben ingediend bij de secretaris. 
Overleg met het management vindt minimaal acht keer per jaar plaats. Tussentijds vindt 
(bilateraal) overleg plaats met de locatiemanager. 
Naast een vaste agenda worden bespreekpunten opgevoerd op basis van advies- of 
instemmingsaanvragen, actualiteiten in of buiten de zorginstelling, terugkoppelingen 
bijeenkomsten en afstemming met professionals. 
Van alle vergaderingen en besprekingen wordt een verslag gemaakt. De raad krijgt hierbij 
secretariële ondersteuning vanuit Hornerheide en mag gebruik maken van de 
vergaderlocatie. 
 
Maandelijks wordt (via een vaste afgevaardigde of diens plaatsvervanger) deelgenomen 
aan de vergadering van de Centrale Cliëntenraad van Proteion. De voorbereiding hierop 
en terugkoppeling is een vast agendapunt voor de CR van Hornerheide. 
 
3.6. Jaarplanning Cliëntenraad 2020 

 

Datum Tijd Locatie 

7 januari 15.00 uur Hornerheide 

4 februari 15.00 uur Hornerheide 

3 maart 15.00 uur Hornerheide 

7 april 15.00 uur Hornerheide 

5 mei 15.00 uur Hornerheide 

2 juni 15.00 uur Hornerheide 

1 september 15.00 uur Hornerheide 

6 oktober 15.00 uur Hornerheide 

3 november 15.00 uur Hornerheide 

8 december 15.00 uur Hornerheide 
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4. Structurele aandachtspunten 
 

In het convenant dat de Cliëntenraad met Zorgcentrum Hornerheide heeft gesloten, 
staat vermeld over welke onderwerpen het management van Hornerheide de 
Cliëntenraad in de gelegenheid moet stellen om advies uit te brengen. Tevens is bepaald 
voor welke onderwerpen de Cliëntenraad instemming moet verlenen wil het 
management een voorgenomen besluit kunnen doorvoeren.  
 

Adviesrecht Instemmingsrecht 

Wijziging doelstelling of grondslag  Medezeggenschapsregeling  

Fusie of duurzame samenwerking  Klachtenregeling 

(Gedeeltelijke) overdracht zeggenschap in 
zorg  

Voor cliënten geldende regelingen 

(Gedeeltelijke) beëindiging of uitbreiding  
zorgverlening  

Profielschets klachtenfunctionaris 

Wijziging organisatie van zorgverlening  Procedure zorgplannen 

Profielschets Raad van toezicht en Raad  
van bestuur  

Algemeen beleid Proteion: 
- Kwaliteit 
- Veiligheid 
- Hygiëne  
- Voeding 
- Geestelijke verzorging 
- Recreatie en ontspanning 
- Maatschappelijke bijstand 

Vaststelling begroting en jaarrekening  Toelatings- en ontslagbeleid cliënten 

Huisvestingsbeleid, ingrijpende  
verbouwing, nieuwbouw en verhuizing  

Sociaal plan bij verbouwing, nieuwbouw 
of verhuizing 

Selectie en benoeming leidinggevenden  Inrichting ruimtes zorgverlening 

 Selectie en benoeming onafhankelijke 
ondersteuning 

 
Als overige structurele aandachtspunten gelden:  

• Bejegening en gastvrijheid; 

• Personele bezetting en ziekteverzuim; 

• Resultaten cliëntentevredenheidsonderzoek; 

• Resultaten (externe) audit(s) en inspectierapport(en); 

• Privacy cliënten. 

5. Speerpunten 2020  
 

In 2020 heeft de Cliëntenraad van Hornerheide gekozen voor de volgende speerpunten: 
 
5.1. Implementatie van de nieuwe Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen 

naar de werkpraktijk van de Cliëntenraad Hornerheide; 
De nieuwe Wet betekent een behoorlijke verbetering van de positie van 
cliëntenraden. Bevoegdheden worden uitgebreid, raden krijgen instemmingsrecht 
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en er is meer aandacht voor de ondersteuning van raden. Hornerheide en de andere 
vestigingen van Proteion houden we op basis hiervan nog eens kritisch tegen het 
licht. Het enkele jaren geleden opgestelde convenant zal moeten worden aangepast. 
Volgens de nieuwe moeten cliëntenraden en zorgbestuurders moet uiterlijk 6 
maanden nadat de nieuwe wet van kracht is gegaan (vooralsnog 1-7-20) een nieuwe 
medezeggenschapsregeling worden opgesteld. Voor wie meer wil weten over de 
verschillen tussen de oude en nieuwe wet kan onderstaande link raadplegen. 
https://ncz.nl/ondersteuning/wmcz/#Verschillen-tussen-de-oude-en-de-nieuwe-wet 

 
5.2. Optimalisatie contact leden Cliëntenraad met bewoners en medewerkers: 

Eind 2019 is een voorstel aangenomen (adoptieplan) waarmee elk lid van de 
Cliëntenraad een cluster van 2 woonunits als vast bezoekpunt heeft. Hiermee 
kunnen we waarborgen dat er voldoende contact bestaat tussen de Cliëntenraad en 
de bewoners en we voeling houden over wat er leeft en speelt. 
 

5.3. Voortgang verbeterplan Zichtbaar Goede Zorg en inspectiebezoek voorjaar 2020; 
Hornerheide is één van de vestigingen die in 2019 door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd onder verscherpt toezicht is gesteld voor een periode van 
6 maanden. In het jaarverslag 2019 van de Cliëntenraad staat te lezen wat dit voor 
impact heeft gehad op de organisatie en ook gaat hebben in de komende jaren. De 
Cliëntenraad van Hornerheide heeft er bij de Inspectie op aangedrongen betrokken 
te willen worden bij de bezoeken. Dat is in ieder geval bij de afgelegde bezoeken niet 
gebeurd.  
 

Reactie Proteion op het uitgebracht rapport van de Inspectie: 
De bevindingen van de IGJ helpen ons om de noodzakelijke veranderingen met meer 
focus en in een hoger tempo door te voeren. Om binnen afzienbare tijd aan alle eisen 
van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te voldoen zijn we gestart met het 
programma Zichtbaar Goede Zorg. We ontwikkelen ons van een organisatie die 
zorgt vóór, naar een organisatie die zorgt dát. Hierbij verschuift de aandacht van 
medische naar persoonsgerichte zorg, waar wonen en welzijn meer centraal staan. 
Het inspectierapport helpt ons om daarin de juiste prioriteiten te stellen. 

 
5.4. Besteding van de extra kwaliteitsgelden; 

Uit het Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg van minister De Jonge van VWS staat 
aangegeven dat de extra middelen voor het kwaliteitskader beschikbaar worden en 
ook al zijn gesteld via een afzonderlijk kwaliteitsbudget. Zorgorganisaties zoals 
Proteion maken daarover jaarlijks afspraken met het zorgkantoor en dienen een plan 
in hoe men de extra gelden wil besteden. 
Als richtsnoer gaat het programmaplan er vanuit dat 85% van de extra middelen 
wordt ingezet voor extra personeel en 15% beschikbaar is voor andere investeringen 
in kwaliteit. Lokaal kan echter van deze verdeling worden afgeweken. Bij andere 
investeringen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: verhogen deskundigheid van 
medewerkers, inzet van arbeidsbesparende technologie, inzet van technologie die 
bijdraagt aan kwaliteit van leven, en inzet van ondersteunend personeel. 
Proteion heeft in 2019 per vestiging een inventarisatie van projectideeën gedaan die 
in de loop van 2020 zullen worden uitgevoerd. 

https://ncz.nl/ondersteuning/wmcz/#Verschillen-tussen-de-oude-en-de-nieuwe-wet
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De Cliëntenraad van Hornerheide is vertegenwoordigd in de Werkgroep Kwaliteit & 
Veiligheid van de Centrale Cliëntenraad van Proteion en levert daarin haar bijdrage 
op de voortgang van de projecten. 
De projecten zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het 
Zorginstituut Nederland ‘Samen leren en verbeteren’ (12 januari 2017). In 
onderstaand model worden de velden helder weergegeven waar de projecten 
betrekking op dienen te hebben. 
 

 
 

5.5. Cliënttevredenheid 
Het meten van de mate van tevredenheid van bewoners is een jaarlijks terugkerend 
onderdeel van het proces van kwaliteitsverbetering. 
De Cliëntenraad van Hornerheide haalt daar aandachtpunten uit voor bespreking 
met het management van de locatie. 
 

5.6. Ledenwerving Cliëntenraad 
Eind 2019 namen we afscheid van 3 leden w.o. zowel voorzitter als penningmeester. 
Van 8 leden bleven 5 over. In de loop van het jaar is ingezet op vervanging van de 
bestuursfuncties. Op 3 december 2019 heeft de definitieve overdracht 
plaatsgevonden. 
Er is een flyer gemaakt om nieuwe leden te werven. Die is zowel binnen Hornerheide 
als ook daarbuiten breed verspreid. 

 
 


