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Jaarplan Cliëntenraad Sterrebosch & St. Jozef 2018 en verder 
 

 

1. Doelstelling 

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en 

bewoners binnen Proteion Sterrebosch & St. Jozef. Zij geeft het management gevraagd en 

ongevraagd advies over besluiten die de cliëntenzorg raken. De cliëntenraad is verplicht 

volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector. 

De Cliëntenraad reageert en anticipeert op ontwikkelingen in de zorg om doelmatigheid, 

cliëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan de cliënten te verbeteren. 

 

2. Missie / Strategie 

De cliëntenraad bewaakt de belangrijkste pijler binnen Proteion Sterrebosch & St. Jozef, 

namelijk het verhogen van de klantwaarde. Anders gezegd: 

Hoe kan Proteion maximaal presteren voor de cliënt? Er staan ons vele veranderingen te 

wachten, deels bezuinigingen ingegeven vanuit overheid en deels ook omdat er een streven 

is om mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde eigen omgeving te helpen om in hun 

zorgbehoefte te voorzien. De instroom van nieuwe bewoners in de locaties Sterrebosch en 

St. Jozef zal verschuiven naar mensen met een zwaardere verpleegbehoefte. Proteion wil 

hier zo flexibel mogelijk op inspelen zonder dat de ‘klantwaarde’ wordt aangetast. Daar zet 

ook de cliëntenraad op in! 

 

3. Te realiseren doelstellingen 

Jaarlijks stelt de cliëntenraad een plan op met de belangrijkste na te streven doelen. Voor 

2018 (en verder) zijn die weer geactualiseerd. 

Deze plannen worden aan de cliënten en mantelzorgers bekend gemaakt, ook om uw 

mening hierop te vernemen. Benader ons gerust als u er wat meer van wilt weten.  

 

1) Advisering en actieve beïnvloeding op invoering van visies. 

✓ Visie op zinvolle dagbesteding 

✓ Visie op passende bejegening (ook onderling) 

✓ Visie op bewegen voor ouderen 

Al deze visies worden momenteel in feitelijke programma’s en acties uitgewerkt, zodat u 

er ook de voordelen van ervaart. Wij volgen de invoering. 

 

2) Invoering ECD. Een elektronisch cliëntendossier (ECD) bevat alle gegevens van de 

cliënt en een actueel behandel- en begeleidingsplan. Voor u is het belangrijk dat u en uw 

mantelzorger weten dat dit plan of wijziging daarvan uw instemming behoeft.  

Wij als cliëntenraad willen bewaken dat de invoering en voortgang hiervan zorgvuldig en 

kwalitatief verantwoord gebeurt.  
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3) Transitieplan beide locaties. De functies van St. Jozef en Sterrebosch zullen door de 

veranderingen in de instroom aanpassing behoeven. Welke aanpassingen zijn nodig? 

Gevolgen voor gebouw, bewoners en verzorgers zullen wij kritisch bewaken alvorens te 

adviseren.  

 

4) Verkenning haalbaarheid zorgvoorziening in kerkdorp Heel. Naast St. Jozef in Wessem 

en Sterrebosch in Thorn wordt nagegaan of in het kerkdorp Heel mogelijkheden zijn om 

daar een vergelijkbare voorziening te realiseren. Mensen blijven namelijk het liefst in hun 

vertrouwde omgeving wonen (eigen dorp). De cliëntenraad wil dit verkennend initiatief 

graag ondersteunen.  

 

5) Actieve werving vrijwilligers. Veel werk en aandacht voor bewoners wordt gedaan door 

vrijwilligers. Met aandacht voor kwaliteit en respect voor verdringingsrisico’s voor het 

personeel ondersteunt de cliëntenraad verdere inzet van vrijwilligers.  

 

6) Kwaliteits-audits. Proteion laat jaarlijks onderzoek doen naar de kwaliteit van zorg die 

geboden wordt. Deze onderzoeken worden landelijk door het ministerie verplicht 

gesteld, maar worden ook door het management; het personeel en ons als cliëntenraad, 

omarmd. Ze geven een professioneel inzicht in hoe we ervoor staan en wat verbetering 

behoeft. Deze verbeteradviezen zullen via plannen van aanpak worden ingevoerd en 

door ons worden gevolgd.  

 

7) Structureel volgen en ondersteunen van: 

a. Geestelijk verzorger 

b. Vertrouwenspersoon 

c. Activiteitenbegeleiders 

d. Teamleiders 

e. Advies- en bewonerscommissies 

f. Verpleeg- verzorgingsverantwoordelijken 

g. Facilitair Bedrijf 

Met al deze facetten van bedrijfsvoering houden we als cliëntenraad overleg indien 

nodig op verzoek van beide partijen.  

 

8) Jaarplan: elke locatiemanager stelt aan de hand van opdrachten, bevindingen en/of 

ontwikkelingen een jaarplan op. De cliëntenraad neemt daar kennis van en zo nodig 

reageren we daarop. Voortgangsrapportage op kwaliteit van zorg en financiële 

ontwikkelingen worden elk kwartaal met elkaar doorgenomen. 

 

9) Bewoningszaken: 

a. Analyse valincidenten. 

b. Inspelen op ontwikkelingen in de zorg. 
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10) Implementatie Facilitair bedrijf:  

Op 16 januari 2017 is deze nieuwe werkwijze voor onze instellingen ingevoerd, mede 

bedoeld om een bezuinigingsdoelstelling van de organisatie Proteion te verwezenlijken. 

Het afgelopen jaar heeft onze cliëntenraad veel aandacht aan deze implementatie 

gegeven, omdat deze niet is uitgevoerd zoals het management aan ons had voorgelegd. 

Ook het komende jaar zal dit aspect onze aandacht hebben. Overleg met cliënten, 

mantelzorgers, locatiemanager en manager Facilitair Bedrijf gebruiken we om het 

functioneren te verbeteren. Ook de kwaliteits-audits genoemd onder 8 zetten we 

hiervoor in.   

 

11) Evaluatie functioneren van de cliëntenraad:  

Hoe functioneren wij zelf als raad? Weet men wat we doen? Kent men ons? Is men 

tevreden over ons? Communiceren we doeltreffend met elkaar? Een aantal van deze 

vragen scoren niet voldoende in onze ogen. De samenwerking met management en 

afdeling BMO en het onderlinge vertrouwen is gelukkig wel goed.  

Als eerste willen we onze communicatie en informatie van en naar bewoners en 

mantelzorgers verbeteren. Onze jaarlijkse vergaderingen zijn daar onvoldoende voor. 

 

. 

 

 

 

Vastgesteld door de cliëntenraad op 7 november 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter kennisgeving aan: 

Locatiemanager 

Bewoners en mantelzorgers 

Directeur V&V 

Raad van Bestuur 

CCR 

Overige lokale cliëntenraden 

Ondernemingsraad 


