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Horn, november 2017 
 
Inleiding 

 
De cliëntenraad heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de 
organisatie de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van zorgcentrum 
Hornerheide te behartigen. 
In 2018 zet de cliëntenraad van Hornerheide opnieuw in op een adequate en 
professionele invulling van deze belangenbehartiging.  
De wijze waarop de cliëntenraad hier invulling aan geeft kunt u lezen in dit 
jaarplan. Transitie in de zorg is nog steeds volop gaande: bij het opstellen van dit 
jaarplan hebben wij ons gebaseerd op actuele bekende feiten. 
 
De cliëntenraad 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 cliënten en cliëntvertegen-
woordigers; 

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

• Het hanteren van eigen speerpunten. 
 

Trends en ontwikkelingen zoals de bezuinigingen en veranderingen binnen de 
gezondheidszorg, toenemende aandacht voor kwaliteit van met name welzijn, 
veiligheid en resultaten van audits en inspectiebezoeken hebben invloed op de 
organisatie van Hornerheide.  
 

Middels dit jaarplan wil de cliëntenraad haar activiteiten zichtbaar maken voor 
haar achterban (bewoners en familie) voor het management en medewerkers van 
Hornerheide en verder voor eenieder die geïnteresseerd is in de werkzaamheden 
van de cliëntenraad. 
 
Het jaarplan is als volgt opgebouwd: 

1. Algemeen 
2. Over de cliëntenraad 
3. Structurele aandachtspunten 
4. Speerpunten 2018 

 
Namens cliëntenraad Proteion Zorgcentrum Hornerheide, 
w.g.      w.g. 
 
 
 
C.H. te Loo     Ph. Wolters 
Voorzitter     Vice voorzitter 
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1. Algemeen 
 
De toekomstige Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz) regelt o.a. (op termijn) de 
medezeggenschap voor instellingen die zorg verlenen via de Wet Langdurige 
Zorg (Wlz) (voormalige AWBZ) en die zorg verlenen aan cliënten die dag en nacht 
in een instelling wonen. Dit impliceert dat er een cliëntenraad moet zijn. 
Momenteel is dit nog geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz). Nieuwe wettekst is voorhanden doch goedkeuring moet 
nog plaatsvinden. 
 
Los van wat de rechten en plichten zijn van een cliëntenraad, regelt de Wcz ook 
het volgende: 
De wet beschrijft en gaat ervan uit dat ieder mens anders is en dat iedereen een 
zinvol leven wil hebben, waarbij hij van betekenis kan zijn voor anderen en voor 
de samenleving. Om dit te realiseren formuleert de wet acht rechten voor 
bewoners van zorginstellingen, namelijk: 

• Regie over het eigen leven. De waarden en normen van de cliënt zijn het 
uitgangspunt van de zorg. 

• Dagelijks een schoon lichaam. Bijvoorbeeld door dagelijks te douchen. 
Maar ook snelle hulp naar de wc en regelmatig nieuw 
incontinentiemateriaal. 

• Gezond en genoeg eten en drinken. Waarbij ondervoeding en uitdroging 
worden voorkomen. 

• Een eigen kamer of een kamer met een partner. De kamer moet huiselijk, 
schoon en verzorgd zijn. 

• Respectvolle bejegening die past bij de eigenheid van de cliënt. De sfeer 
moet prettig en veilig zijn. 

• Mogelijkheid de eigen godsdienst of levensovertuiging te beleven. 

• Een zinvolle invulling van de dag, beweging en buitenlucht. 

• Aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing. 
 
De hieruit voortvloeiende afspraken worden binnen Hornerheide vastgelegd in 
een zorgplan, dat periodiek (minimaal tweemaal per jaar) met de cliënt en/of diens 
vertegenwoordiger wordt geëvalueerd. 
 
Medio 2017 is het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg ingevoerd. 
Proteion breed heeft dit geleid tot een plan van aanpak: eind 2017 zal dit plan 
geïmplementeerd binnen locatie Hornerheide. Een belangrijk onderdeel is dat 
goed bekend moet zijn “wie is onze bewoner”.  Dit sluit nauw aan op de acht  
hierboven vermelde rechten. 
 



Jaarplan cliëntenraad Hornerheide 2018 
   Pagina 3 van 5 

 

2. Over de cliëntenraad 
 
2.1. Doelstelling 
De cliëntenraad heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle bewoners 
en cliënten van het zorgcentrum. De basis zijn de belangen in haar 
algemeenheid: het belang van het individu zal daar waar nodig niet geschuwd 
worden. 
 
2.2. Missie 
De missie van de cliëntenraad is in één woord samen te vatten, of te wel sámen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen tot een goed resultaat kunt komen als alle 
factoren (management, medewerkers, vrijwilligers, familieleden en cliëntenraad) 
samenwerken en de neus 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. 
 
2.3. Strategie 
De strategie van de cliëntenraad is zoveel mogelijk contact te hebben met en 
informatie te verzamelen van bewoners/cliënten, 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. 
Overleg met het management vindt minimaal acht keer per jaar plaats. 
Tussentijds vindt (bilateraal) overleg plaats met locatiemanager. 
Van alle vergaderingen en besprekingen wordt schriftelijk verslag gedaan. 
Maandelijks wordt (via een vaste afgevaardigde of diens plaatsvervanger) 
deelgenomen aan de vergadering van de Centrale Cliëntenraad van Proteion 
Thuis. 
 
2.4. Samenstelling en werkwijze 
De cliëntenraad bestaat uit cliënten, en voor zover cliënten hun eigen belangen 
niet kunnen behartigen, uit familieleden/relaties en vrijwilligers (max. 2) die geen 
dienstverband hebben met enig instellingsonderdeel van Hornerheide. 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 het verpleeghuis en de (eventuele) 
extramurale zorg inbegrepen. De samenstelling van de cliëntenraad wordt ter 
kennis gebracht aan de cliënten en de zorgaanbieder. 
 
De cliëntenraad komt bijeen volgens een jaarlijks door de cliëntenraad vast te 
stellen vergaderrooster. De cliëntenraad komt voorts bijeen wanneer 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. 
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3. Structurele aandachtspunten 
 
In het nieuwe convenant dat de cliëntenraad met zorgcentrum Hornerheide dit 
jaar heeft gesloten, is vermeld met betrekking tot welke onderwerpen het 
management van Hornerheide de cliëntenraad in de gelegenheid moet stellen om 
advies uit te brengen. Tevens is bepaald met betrekking tot welke onderwerpen 
de cliëntenraad instemming moet verlenen wil het management een 
voorgenomen besluit kunnen doorvoeren.  
 
3.1. Structurele aandachtspunten waarin de cliëntenraad adviesrecht heeft: 

• Organisatorische wijzigingen; 

• Verbouwingen; 

• Begroting en financiële situatie van de organisatie; 

• Zorgbeleid. 
.  
3.2. Structurele aandachtspunten waarin de cliëntenraad instemmingsrecht heeft: 

• Voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

• Veiligheidsbeleid; 

• Algemeen beleid op het gebied van de gezondheid of de hygiëne; 

• Het algemeen beleid op het gebied van recreatie- en 
ontspanningsactiviteiten voor cliënten; 

• De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van 
de aan cliënten te verlenen zorg; 

• Vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen. 
    
3.3. Als overige structurele aandachtspunten kunnen benoemd worden:  

• Bejegening en gastvrijheid; 

• Personele bezetting en ziekteverzuim; 

• Resultaten cliëntentevredenheidsonderzoek; 

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

• Privacy cliënten.  

• Huisvesting 
 
4. Speerpunten 2018 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten van de 
cliëntenraad in 2018 
 
4.1. Welzijn 
De cliëntenraad zal in 2018 een bijdrage trachten te leveren aan het optimaliseren 
van het welzijn van de cliënten binnen Hornerheide. De cliëntenraad zal dit doen 
door zicht te houden op de activiteiten die met de cliënten ondernomen worden. 
Activiteiten dienen afgestemd te zijn op de behoeften, mogelijkheden en wensen 
van de cliënt.  
Tevens lopen momenteel een 5-tal projecten: 

1. Bewegen in de langdurige zorg 
2. Zinvolle dag invulling/geregisseerde dag invulling 



Jaarplan cliëntenraad Hornerheide 2018 
   Pagina 5 van 5 

 

3. Geestelijke verzorging 
4. Kwaliteit en veiligheid 
5. Waardigheid en trots (extra van Rijn gelden) 

 
Om een goede zorg- en dienstverlening te leveren aan de cliënt, is een goede 
afstemming tussen de verschillende disciplines die werkzaam zijn binnen 
Hornerheide van belang. De cliëntenraad zal vanuit haar functie de samenwerking 
tussen deze disciplines trachten te bewaken en daar waar nodig de aandacht 
hiervoor vragen. 
 
4.2. Cliënttevredenheid  
De CQI-meting heeft in oktober/november van dit jaar plaatsgevonden 
Samen met bestuur en management, cliënten en familie/vertegenwoordigers 
zullen wij de resultaten en aanbevelingen hiervan nauwkeurig volgen. 
 
4.3. Informatie en communicatie 
De cliëntenraad stelt zich in 2018 tot doel de communicatie met haar achterban te 
optimaliseren. Met name willen we dit meer in de persoonlijke sfeer doen, dus 
minder grootschalig. Een eerste aanzet zal zijn familieoverleg binnen clustervorm. 
Tevens heeft de cliëntenraad een eigen Proteion website. Op deze site wordt het 

jaarplan en het jaarverslag gepubliceerd 
www.proteion.nl/zorgcentrumhornerheide/clientenraad 

 
 
4.4 Extra financiële middelen voor kwaliteitsimpuls 
Voor 2018 zijn extra financiële middelen beschikbaar gekomen voor  
zogenaamde “kwaliteitsimpuls”. Met name valt hier te denken aan de 
handen aan het bed. Samen met management zullen we bespreken hoe 
deze extra middelen het beste besteed kunnen worden in het belang 
van de bewoners.  
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