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Betreft 21.035 

Vergaderdatum en tijd 27 november 2014  12.00-13.30 
 

Vergaderplaats VWS, 

Aanwezig leden cliëntenraden via NCZ 

VWS: Marie-Claire de Vries, Brigitte Verhage en Martijn 

Verbeek en  Anno Pomp (vanaf 13.00) 

Kopie aan DGLZ 

  
 

1. Opening 

VWS opent de bespreking. 

 

2. Voorstelronde 

De aanwezigen stellen zich voor. 

 

3. Introductie en vraagstelling 

Zowel in de politiek als in de media als in de samenleving is het beeld dat de 

kwaliteit van de verpleeghuiszorg te vaak onvoldoende is. De IGZ heeft bijvoorbeeld 

aangegeven dat de kwaliteit van zorg bij 20% van de zorgaanbieders zeer risicovol 

is. Een belangrijk onderwerp daarbij is de vertegenwoordiging van de stem van de 

cliënt.  Graag willen wij met u bespreken of ook u van mening bent dat de kwaliteit 

beter kan, en hoe de stem van de cliënt versterkt kan worden.  

 

Dit gesprek is informeel; uw naam en/of de organisatie waar u de cliënt 

vertegenwoordigt zal  niet worden genoemd door VWS.  

 

4. Rond langs aanwezigen om hoofdpunten te inventariseren 

Alle deelnemers noemen de punten waarvan zij vinden dat de kwaliteit verbetert 

kan worden, en hoe dat zou kunnen. Dat kan aan de hand van de notitie die NCZ 

reeds heeft toegezonden.  

 

5. Bespreken van de voornaamste punten 

Nadere bespreken van de voornaamste punten waarop de kwaliteit verbetert kan 

worden. 

 

6. Maken vervolgafspraken 

Maken van eventuele vervolgafspraken.  

 

7. Sluiting 
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Deelnemers discussie kwaliteit verpleeghuizen 27-11-14: 

 

 

• Alie Jurgens 

Ambtelijk secretaris CCR BrabantZorg  

Ondersteuner lokale cliëntenraden 

 

• Jan Smulders 

Lid cliëntenraad Odendael in St. Oedenrode (BrabantZorg) en voorzitter 

Centrale Cliëntenraad BrabantZorg   

 

• Jac Hettema 

Lid cliëntenraad Het Zonnelied te Ammerzoden (BrabantZorg) 

 

• Homme Biemold 

Voorzitter Centrale Cliëntenraad Oosterlengte Winschoten 

 

• Toine Cremers 

Voorzitter centrale clientenraad Envida Maastricht (niet zeker) 

 

• Hetty van der Kwast 

Voorzitter van cliëntenraad Zorgcentrum Elim in Ochten en Huize 

Appelenburg in Dodewaard. (stg. Zorgcentra De Betuwe): “Iedereen 

luistert naar de cliëntenraad/raden maar alle actie loopt tegenwoordig 

spaak op het toverwoord “bezuinigen”. 

 

• Peter Dijkstra 

Secretaris / penningmeester van de Cliëntenraad van De Mirtehof (Charim 

Zorggroep) en lid Centrale Cliëntenraad Charim Zorggroep (Zeist) 

 

• Erik Eijrond 

Voormalig voorzitter CCR Innoforte Velp en huidig voorzitter CR 

Dekkerswald Nijmegen en voormalig bestuurder verpleeghuis. 

 

• Mark du Prie 

onafhankelijk voorzitter van een landelijk opererende thuiszorgorganisatie 

annex privaat gefinancierde woon/service-voorziening: 

 

De woon-servicevoorzieningen worden aangeduid als ECR (European Care 

Residencies) met een toevoeging zoal ECR De Horst (Huis ter Heide), ECR 

Keizershof (Utrecht), ECR Sparrenheuvel (Bosch en Duin), ECR Domaine 

Cauberg (Valkenburg), ECR Boldershof (Amersfoort), ECR Sibelius (Oss), 

ECR Solace (Heino), ECR Groot Stokkert (Wapenveld). De 

thuiszorgorganisatie wordt aangeduid als RAZ (Residentiële & Ambulante 

Service en zorg BV). Deze heeft haar zetel in Schalkwijk. 

 

Ik reageerde omdat ik naast cliëntenraadsman ook kwaliteitsdeskundige 

ben, optreedt als cliëntvertrouwenspersoon (lid van de VKIG) en 

bestuurslid van een stichting Welzijn. Ik heb me net nog verdiept in de 

laatste stand van medezeggenschap in de zorg om op basis daarvan te 

komen tot een beleidsplan voor onze eigen organisatie onder de titel 

‘Medezeggenschap 2.0’. 
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• Pauline Claire Marie Hobbelen  e/v  de Jong 

Lid cliëntenraad Akkers (Nuenen)/Ekelhof (Archipel Eindhoven) 

 

• Marika Biacsics 

Netwerkvoorzitter NCZ 

 

• Hans Campfens 

Adviseur NCZ 

 

• Mieke Jakobs 

Lid Raad van Advies NCZ 

 

 

Nog enkele reacties:  

 

Ed Kroes, Voorzitter Cliëntenraad Rozenholm/Gloxinia (Aalsmeer) 

en Eijkenhove (Hoofddorp) Lid Centrale Cliëntenraad Amstelring: 

 

Bedankt voor je uitnodiging om eventueel mee te participeren in de 

bijeenkomst bij VWS. Ik weet alleen nooit wat dit oplevert behalve dan het 

beleefd luisteren naar elkaars standpunten. Ik heb altijd het gevoel dat 

wat ik of jij zeg(t) en wat wij vinden niet echt interessant is maar dat de 

politiek en het ministerie alleen maar kijken naar hoe het goedkoper kan 

en hoe krijg ik als ministerie de kosten van mijn bordje af (voor het rijk bv 

naar de gemeente). M.a.w. ze zijn niet bezig met een verbeterbeleid maar 

bezuinigingen. En ja het klopt dat de financiering duurder wordt, ook al 

hou je de kosten per persoon hetzelfde, gewoon omdat het aantal mensen 

die er de komende tijd gebruik van gaan maken tot ±2040 zal oplopen.  

Ook krijg ik het gevoel dat “ze” maar wat doen want ik zie nooit (wat bij 

het bedrijfsleven normaal is) een proefproject om te kijken wat een 

voorgestelde verandering in de praktijk betekent en of het wel beter dan 

wel efficiënter gaat. Voorbeeld: ziekenhuizen en huisartsen moeten 

centraliseren (kostenbesparing) terwijl de andere zorg moet 

decentraliseren oftewel van rijk naar gemeente (waar ze overal opnieuw 

het wiel moeten uitvinden en eigen afdelingen moeten opzetten die het 

allemaal weer anders doen). Begrijp jij het nog? Dus heeft het zin? 

 

V.w.b. de organisatie waarbij ik als voorzitter van een lokale cliëntenraad 

(Rozenholm) in de centrale cliëntenraad van Amstelring zit kan ik zeggen 

dat e.e.a. bij ons (overleg) goed en plezierig toegaat (zowel lokaal als 

centraal). De relatie met de RvB als wel locatie manager is goed. Er wordt 

naar elkaar geluisterd en er worden dingen ook van elkaar aangenomen. 

Natuurlijk gaan er dingen mis en natuurlijk zijn er soms redenen om 

dingen anders te krijgen dan je zou willen maar er is vertrouwen en dat is 

voor mij de belangrijkste drijfveer om dit werk te doen. 

 

Nog even korte antwoorden: 

 

- Hoe veel ruimte krijgt een cliëntenraad 

Er is veel onderling respect en daardoor ruimte om allerlei zaken op de 

agenda te plaatsen. Veelal worden dingen tussendoor al voorbesproken of 
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overlegd hoe ze het beste kunnen worden aangevlogen of worden 

behandeld. Ook t.a.v. de laatst te verkrijgen ISO certificering is de 

cliëntenraad volledig meegenomen 

- Hoe goed wordt er geluisterd 

Goed. Dingen die door de cliëntenraad wordt voorgelegd of advies voor 

uitbrengt zie je vaak weer terug in beleid 

- Welke onderwerpen komen er aan de orde 

Alle van belang zijnde onderwerpen zoals begrotingen, jaarplannen, 

benoemingen, wijzigingen in organisatie en populatie, renovaties, alles 

wat te maken heeft met de directe zorg, eten en drinken, de 4 domeinen 

van leven (t.w. lichamelijke welbevinden en gezondheid, woon- en 

leefsituaties, participatie en dagbesteding, mentaal welbevinden) en 

kwaliteit van zorg, klachten bewoners/mantelzorgers 

- Hoe wordt de cliëntenraad ondersteunt 

Door een ambtelijke secretaris 

- Welke invloed heeft de cliëntenraad op de kwaliteit? 

Door daar waar het minder is te bespreken en proberen daar gezamenlijk 

(organisatie, CR en mantelzorger) verbetering in aan te brengen 

- Hoe wordt kwaliteit besproken binnen de cliëntenraad, en hoe bespreken 

zij deze met o.a. bestuur en management van het verpleeghuis. 

Over het algemeen wordt er lokaal niet apart (dus zonder locatie 

manager) vergadert. Alles wordt direct en met open vizier besproken en 

afgehandeld. Daar waar het een algemeen en structureel Amstelring 

probleem is, wordt dit in de CCR bij de RvB aangekaart en daar gezocht 

naar eventuele oplossingen. 

 

Ik hoop dat ik je enig inzicht heb gegeven hoe het momenteel (en gezien 

door mijn bril) gaat t.a.v. cliëntenzeggenschap bij Amstelring. Ik ben 

redelijk tevreden alhoewel ik af en toe natuurlijk nog steeds verbaasd ben 

hoe sommige dingen gaan. 

 

 

Enny Hoenselaar, bestuurder Sint Anna, Boxmeer: 

 

Omdat ik vind dat er teveel discussie is over incidenten en te weinig naar 

de onafhankelijke Benchmark wordt gekeken het volgende: 

Benchmark in de Zorg 2014 

 De Benchmark in de Zorg is een onderzoek dat PwC in opdracht van ActiZ 

uitvoert. Nog nooit was de deelname zo groot. In 2014 namen 181 

zorgorganisaties deel. Het cliëntentevredenheidsonderzoek en de NPS (Net 

Promotor Score) werd door 32.000 cliënten ingevuld en de Werkgevers 

NPS en het medewerkers-tevredenheidsonderzoek door ruim 61.000 

medewerkers. De resultaten van dit onderzoek tonen dan ook een zeer 

goed beeld van de huidige ouderen- en thuiszorg in Nederland. 

 

Het bekijken van onafhankelijk onderzoek - zoals de benchmark en de 

VWS inspectie rapporten-  zou het incidenten debat en discussies over 

nieuwe bureaucratische afspraken positief kunnen beïnvloeden. 

Organisaties die goed scoren op de benchmark en een actueel goed 

inspectierapport hebben (zoals Sint Anna) willen niet opnieuw 

geconfronteerd worden met nieuwe regels en afspraken. Zodra je 

binnenkomt in een verpleeghuis, voel je al de sfeer tussen de muren’, 
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opperde wijlen mevrouw Greweldinger, oud-secretaris van de Unie KBO, 

eens. Wie daar leeft, wie daar dagelijks op bezoek komt bij partner, vader, 

moeder, oma, vriend, weet als geen ander hoe dat voelt. Wilt u weten of 

het verpleeghuis slecht functioneert? Vraag het de bewoners en hun 

naasten. Zij weten precies de pijnpunten en de verbetermogelijkheden 

aan te geven. Zorg dat iedereen verplicht meedoet aan de benchmark  en 

verbind daar verbeteracties aan. 

Laat ouderen zelf en hun familie/mantelzorgers de graadmeter zijn! 

(Benchmarkrapport is bijgevoegd als bijlage) 

 

 

P. Pellegrino, Voorzitter cliëntenraad Gasthuis te Goes en vice 

voorzitter Centrale Cliëntenraad, 7 verpleeg-verzorgingshuizen 

(Zorggroep Ter Weel Goes): 

 

Er wordt wel degelijk gekeken door Minister Schippers die duidelijk en 

goed gemotiveerd aangeeft waar wel en waar niet goed gewerkt wordt. 

Men kan natuurlijk niet per huis exact nagaan maar daarvoor zijn RvT en 

RvB verantwoordelijk. Ook de cliëntenraden kunnen de begroting lezen en 

via gesprekken met RvT en bestuur en de OR commentaar leveren. 

Zelf zit ik een locale en Centrale Cliëntenraad, betreft zeven tehuizen, met 

deskundige mensen en worden wij prima bij alle veranderingen, 

verbouwingen, vernieuwingen betrokken. 

Nu gaat u straks een oproep doen aan deze raden om weer in discussie te 

gaan wie, wat, waar het Niet goed gaat en WEL. U kunt beter een plan 

opstellen en via vragen stellen aan de lokale-centrale cliëntenraden waar 

het niet goed botert  en die assisteren. Ik heb vele discussies mee 

gemaakt waar dan ook maar er is altijd gezeur, gemopper, onenigheid, 

geen discipline en respect voor elkaar. 

Vooral de politiek en bestuurders krijgen er van langs, welk kabinet er ook 

zit. De fout ligt gewoon in hun eigen organisatie, zonder kennis en kunde, 

en men wimpelt het gemakkelijk dan af naar anderen. Ook reageert men 

te vroeg op o.a WMO vernieuwing via gemeente, men gaat van alles 

organiseren wanneer er nog niets of slechts gedeeltelijk iets bekend is. Uw 

organisatie, Klaverblad en LOC. Laat de gemeente ,wethouder met hun 

deskundigen, een bijeenkomst beleggen en duidelijkheid geven dan weet 

men als tehuis waar men over praat. Zelf heb ik in de gemeenteraad 

gezeten en nodigden wij de betreffende personen uit of gingen er heen. 

Maar niet vooraf suggesties lanceren die later totaal anders zijn. 

 

Een anonieme reactie: 

 

 Op het goedkeuren van een Begroting, zit geen verzwaard adviesrecht. 

We kunnen daarmee wel wat brommen, maar in feite moet je het gewoon 

ter kennisgeving aannemen.  

 Wij worden (centrale Cliëntenraad én lokale CR) eigenlijk altijd achteraf 

geïnformeerd over genomen besluiten. Die worden als het écht niet anders 

kan toegelicht. Maar vooraf overleg, polsen of samen overleggen hoe het  

ook aangepakt kan worden, no way.  

 Wij hebben klachten bij de IGZ gedeponeerd. Wat krijgen we terug? Ze 

worden als kennisgeving aangenomen en wel omdat ***  een 

Klachtenprocedure heeft. De klagers hadden zo weinig vertrouwen in het 
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functioneren van deze Klachtencommissie, dat ze die gepasseerd hebben. 

Maar….. de IGZ verwijst ze terug.  

 Verder heeft *** om de Inspectie van haar af te houden, dingen 

gesuggereerd die niet waar zijn. Dingen zouden op orde zijn, er is Beleid 

en er zijn mensen aangesteld….   Maar de Inspectie heeft haar focus nog 

niet afgewend, of de organisatie vervalt in regressief gedrag.  

 Tot slot voor dit moment;  Kwaliteits- en Vitaliteitsbeleid leiden beide 

tot extra inkomsten. Wij worden op een subtiele manier onder druk gezet 

om dergelijke notities goed te keuren en wel om extra inkomsten te 

genereren. Voor mij een soort moreel dilemma want de Kwaliteit is 

belabberd en Vitaliteitsbeleid (voeding, beweging) is er alleen op papier.  

 En als laatste; heb de Bestuurder van de organisatie wel eens 

gepasseerd door de RvT een bericht te sturen. Dat wordt afgewimpeld en 

dan blijkt dat de gelederen zich sluiten. Je ziet in het bestuurlijke circuit 

vaak dezelfde namen opduiken. Ook benoemingen in de organisatie zijn 

afgestemd. Zo wordt eigenlijk actief gewerkt aan een fazallen-cultuur.  

 


