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Voorwoord 
 

Een bewogen jaar ligt achter ons. Een jaar waarin als gevolg van de juridische fusie Centrale 

Huisartsenposten Zuidoost-Brabant (CHP ZoB) en de Huisartsenpost ’s-Hertogenbosch-Oss-Veghel-

Uden-Zaltbommel (HOV) tot de coöperatieve vereniging Huisartsenposten Oost-Brabant, de tot dan 

twee afzonderlijke Cliëntenraden, opgingen in de Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant. De 

fusie vond plaats per 1 mei 2015.  

 

Het opgaan in één Cliëntenraad voltrok zich in goede harmonie, immers de noodzaak ervan was 

vanaf 2014 voldoende aangetoond middels diverse op goed niveau verkerende fusiedocumenten, 

voortgangsrapportages en monitoring van de te zetten stappen zoals aangereikt door de Raad van 

Bestuur. 

Telkenmale stond het fusietraject hoog op de agenda van de Cliëntenraden en die van de reguliere 

bijeenkomsten met de bestuurder, openheid en maximale transparantie sierden de bijeenkomsten. 

Tijdens de eerste vergadering van de Cliëntenraad in de nieuwe samenstelling op 16 april 2015 vond 

de installatie plaats door de Raad van Bestuur. 

Op 24 september vond de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Raad 

van Bestuur en Cliëntenraad plaats. Zo ook bekrachtigde de Cliëntenraad het geüpdatet 

Huishoudelijk Reglement. 

De Raad van Bestuur ondertekende op dat moment eveneens het Instellingsbesluit Cliëntenraad. In 

het Instellingsbesluit Cliëntenraad geeft de Raad van Bestuur aan groot belang te hechten aan het 

instellen van een Cliëntenraad, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(WMCZ). Met name daar waar het gaat om het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van 

de cliënten in het werkgebied. In dit document is vastgelegd over welke voorzieningen de 

Cliëntenraad kan beschikken en wat de regels zijn voor de samenstelling van de Cliëntenraad, 

benoeming van nieuwe cliëntenraadsleden en de zittingsduur. Eveneens is vastgelegd dat, 

gedurende de geldigheid van de WMCZ, één lid van de Raad van Toezicht op bindende voordracht 

van de Cliëntenraad wordt benoemd. 

In de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke wijze Raad van Bestuur en Cliëntenraad 

met elkaar omgaan, wat de bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn en wat de positie van de 

Cliëntenraad binnen de Huisartsenposten is. 

In het Huishoudelijk Reglement heeft de Cliëntenraad onder andere  vastgelegd zijn werkwijze en 

vertegenwoordiging binnen en buiten de organisatie. 

Met de samenstelling van de nieuwe Cliëntenraad is zoveel als mogelijk rekening gehouden met een 

evenwichtige spreiding over het werkgebied. 

De Cliëntenraad streeft, middels oriëntatie zo dicht mogelijk bij de cliënt, naar maximale invulling van 

behartiging van gemeenschappelijke belangen in het werkgebied. Op gezette tijden zal hij daartoe de 

diverse Huisartsenposten bezoeken.  

Rest mij tot slot om, namens de Cliëntenraad, grote dank uit te spreken aan de per fusiedatum 

teruggetreden cliëntenraadsleden. Dank voor hun nimmer aflatende inzet en constructieve 

samenwerking waarbij het belang van de cliënten prevaleerde. 

Peter Kanters,  

voorzitter 
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Bekrachtiging van de Cliëntenraad 

V.l.n.r.: Harrie Geboers (lid Raad van Bestuur), Henk Savelkouls, Stef van Dieten, José Volleman,                        

Irma van de Ven, Peter Kanters, Gerben Welling (voorzitter Raad van Bestuur), Véronique van Loon 

Onder: Jeanne van der Leest 

De Huisartsenpost  
De huisartsenpost is een eerstelijns gezondheidszorginstelling die zorg draagt voor 

huisartsgeneeskundige zorg tijdens avond- nacht- en- weekenduren. 

Op 15 juni is de Huisartsenpost Den Bosch van de Rijnstraat naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) 

verhuisd. De nieuwe locatie bevindt zich bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het JBZ. Hierdoor 

kunnen cliënten uit de regio in de avond, nacht en in het weekend voor een bezoek aan de 

huisartsenpost terecht in het JBZ. Het JBZ en de Huisartsenposten Oost-Brabant hebben zich het 

afgelopen jaar met veel enthousiasme ingezet om de verhuizing van de huisartsenpost te realiseren 

en goede afspraken te maken over de samenwerking. Met de komst van de huisartsenpost wordt er 

nauwer samengewerkt tussen de SEH en de huisartsenpost. Dit betekent voor de cliënt: de juiste 

zorg, door de juiste hulpverlener, op de juiste plek. Eén entree, één balie, één wachtkamer. Een 

gedeelte van de SEH is omgebouwd om de huisartsenpost te huisvesten en de entree, balie en 

wachtkamer worden gedeeld. 

Bevoegdheden Cliëntenraad 
De Cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies, verzwaard 

advies en instemming te geven aan een instellingsbestuur over een aantal onderwerpen die van 

belang zijn voor de cliënten, conform de wet. De bestuurder dient daarom de Cliëntenraad 

voldoende te informeren. Zij doet dit in het periodiek overleg met de Cliëntenraad. 
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Taken Cliëntenraad 
De taak van de Cliëntenraad is beschreven in artikel 2 van het instellingsbesluit en luidt: “Het 

behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in het werkgebied van de 

Huisartsenposten Oost-Brabant , met name de kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg 

gedurende avond-, nacht- en weekenduren.”. Dit zoals bepaald in artikel 2, lid 1 van de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

 

De Cliëntenraad dient voldoende inzicht te hebben in wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de 

zorg ervaren die zij aangeboden krijgen. Om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten naar 

behoren te kunnen behartigen is het vanzelfsprekend van cruciaal belang dat de Cliëntenraad kan 

beschikken over actuele en ter zake doende informatie. 

De Raad van Bestuur vindt het belangrijk om zich via de Cliëntenraad op de hoogte te stellen  c.q. te 

blijven van de mening van de cliënt. Dankzij de Cliëntenraad kan de Raad van Bestuur niet alleen de 

kwaliteit van de zorg bevorderen, maar ook actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de 

cliënten leven. Daarbij valt te denken aan: 

• patiëntveiligheid 

• samenwerking van de huisartsenposten met andere zorginstellingen 

• privacy van (elektronische) gegevens 

• toegankelijkheid en faciliteiten van de huisartsenposten 

• algemene bejegening door zorgverleners.  

Samenstelling Cliëntenraad 
De samenstelling van de Cliëntenraad is een samenvoeging van de leden van de voormalige 

Cliëntenraden. Allen zijn woonachtig in het gebied Oost-Brabant en bestaat uit: 

 

De heer P.J.S. Kanters (Peter) voorzitter 

De heer H. Savelkouls (Henk) vice-voorzitter/secretaris 

De heer drs. S.H.R.M. van Dieten (Stef) lid  

Mevrouw J. van der Leest (Jeanne) lid 

Mevrouw V.H.G.M. van Loon-de Jong (Véronique) lid 

Mevrouw dr.ir. I.M.J.J. van de Ven-Lucassen (Irma) lid  

Mevrouw J. Volleman (José) lid 

Mevrouw R.M.C. de Rooij (Renée) ambtelijk secretaris 

Basis Cliëntenraad 
De leden van de Cliëntenraad zijn op 16 april benoemd door de Raad van Bestuur en werken op basis 

van een instellingsbesluit, samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement. 

Vervolgens benoemt de Cliëntenraad zelf de nieuwe leden met inachtneming van het werkgebied 

van de huisartsenposten.  

De Cliëntenraad heeft in 2015 een begroting voor 2016 opgesteld en deze is goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur. De Cliëntenraad werkt vanuit het Werkplan 2012-2015. Dit werkplan zal in 2016 

worden bijgesteld. 

Zittingsduur leden Cliëntenraad 
De Cliëntenraad heeft een rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat voorzitter en secretaris niet 

gelijktijdig aftreden.  

Na de fusie hebben de dames Van Loon en Van de Ven te kennen gegeven tot 31 december  

beschikbaar te blijven. De hierdoor ontstane vacatures zijn inmiddels ingevuld door mevrouw 

C.L.A.M.  van Broekhoven-Wagemakers en de heer L. Vanderhallen met ingang van 1 januari 2016.  
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Bijeenkomsten Cliëntenraad 
Voor de secretariële werkzaamheden heeft de Cliëntenraad ambtelijk secretariële ondersteuning van 

mevrouw R. de Rooij, zij verzorgt de agenda's, de verslagen en de correspondentie. 

De Cliëntenraad heeft bijeenkomsten gehouden op 16 april, 20 mei, 8 juli, 26 november en  

10 december. 

De volgende onderwerpen zijn tijdens deze bijeenkomsten aan de orde geweest: 

• Samenwerkingsovereenkomst, Instellingsbesluit, Huishoudelijk Reglement, Reglement Raad 

van Bestuur. 

• Bindende voordracht van het benoemen van één lid van de Raad van Toezicht. 

• Patiëntveiligheid. Twee leden van de Cliëntenraad nemen deel aan de Werkgroep 

patiëntveiligheid. 

• Patiënttevredenheid. 

• Respons belevingsonderzoek.  Een gedegen onderzoek voor diverse huisartsenposten in 

Nederland en benchmark onder medewerkers kantoor, medewerkers op de posten, artsen 

en patiënten. De waardering van 8,0 is hoog. 

• Geschillencommissie - Commissie van Vertrouwenslieden. 

• Rapportages: voortgangsrapportage, managementrapportage, kwartaalrapportage klachten. 

• Jaarverslag 2014 CHP en HOV. 

• Jaarplan en begroting 2016. 

• Maandelijkse nieuwsbrieven. 

Bijeenkomsten Cliëntenraad met de Raad van Bestuur 
De Cliëntenraad heeft overlegbijeenkomsten met het Bestuur gehad op 24 september en  

26 november. Naast de genoemde onderwerpen van de bijeenkomsten Cliëntenraad zijn nog 

specifiek aan de orde gebracht: 

• Spoedposten 

• Communicatiestrategie. 

Adviezen aan de Raad van Bestuur 
De Cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht met betrekking tot 

 

 

 

In 2015 is geen ongevraagd advies uitgebracht . 

Overleg met de Raad van Toezicht 
Het jaarlijks informeel overleg met de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd op 3 februari 

2016. 

Contacten met de organisatie 
Maandelijks ontvangen de leden van de Cliëntenraad de digitale nieuwsbrief. 

Een overleg met de klachtenfunctionaris staat gepland voor 7 april 2016. 

Onderwerp Datum 

Reglement Raad van Bestuur 8 juli 

Jaarplan 2016 en begroting 2016 10 december 
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Speerpunten 2016 

• Patiëntveiligheid  

• Heroriënteren op de mogelijkheden van contact met de achterban door enquêteren 

(wachtkamerbezoek) Huisartsenposten en Callcenter 

• Bezoek aan de Huisartsenposten en Callcenters door de nieuwe Cliëntenraad ter 

kennismaking 

• Contact met de Ondernemingsraad 

• Contacten met Cliëntenraden ziekenhuizen. 

Publiciteit 
Op dit moment is informatie te vinden op: 

http://CHPZoB.nl/clientenraad-CHPZoB 

https://huisartsenpost-hov.nl/organisatie/clientenraad 

 

Aan de nieuwe website Huisartsenposten Oost-Brabant www.huisartsenpostenoostbrabant.nl wordt 

nog gebouwd.  

 

 

April 2016 

 

Henk Savelkouls, 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Verzendlijst 
Raad van Bestuur  

Raad van Toezicht  

Raad van Advies 

Ondernemingsraad  

De Huisartsenkring Zuidoost-Brabant (DHZ)  

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) 

Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) 

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN) 

Zorgbelang Brabant 

Zorgverzekeraars (CZ, VGZ) 

Publicatie op de website 
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Colofon 
Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP OB) 

Postbus 3274  

5203 DG ’s-Hertogenbosch 

clientenraad@hapoostbrabant.nl  


