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Cliëntenraad 
 

INLEIDING 

De cliëntenraad van Geriant biedt u bij deze het jaarverslag 2021 aan. Net als 2020 was 2021 opnieuw 

een bijzonder jaar. Corona heeft gedurende de verslagperiode weer de boventoon gevoerd bij het 

handelen van Geriant. Vergaderen via beeldscherm of in ruimten waar de 1,5 meter gegarandeerd kon 

worden. Ook voor onze cliënten waren de corona maatregelen voelbaar. 

De afstand tussen medewerkers, casemanagers en cliënten was opnieuw iets waar rekening mee 

gehouden moest worden. Minder bezoek aan huis, en als er al een bezoek kon worden gebracht dan 

zonder handen schudden, en niet meer die arm om die ander mogen slaan. Wij hebben als cliëntenraad 

regelmatig stil gestaan bij de vraag wat al die maatregelen betekenen voor de cliënt en voor de 

mantelzorger. Het wegvallen van de dagbesteding, is wel een van de heftigste maatregelen gebleken.  

Het jaarverslag geeft een overzicht van de door de cliëntenraad behandelde agendapunten, genomen 

besluiten, gegeven adviezen en gehouden jaardagen. Openheid, privacybescherming, heldere informatie 

aan de cliënten zijn hierbij leidend geweest. Dit alles in goede samenwerking met de directeur, alle 

medewerkers van Geriant en de Raad van Toezicht. 

Waar staat de cliëntenraad voor? 

Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de cliënten en hun 

mantelzorgers. 

De cliëntenraad bestaat uit mensen die mantelzorger zijn, of onlangs zijn geweest. Zij zijn 

ervaringsdeskundigen en daardoor op de hoogte van de wensen en problemen van de cliënten. De 

cliëntenraad maakt ook gebruik van de uitkomsten van de cliënttevredenheidsonderzoeken, om de 

ervaringen en opvattingen van de zorgontvangers nog beter te leren kennen. De meeste cliënten van 

Geriant wonen thuis in hun vertrouwde omgeving. Voor de cliëntenraad, gelet op de privacy, lastig om 

direct in contact met hen te komen. De jaardag was altijd een moment waarop de cliëntenraad en de 

cliënten elkaar ontmoetten. Deze traditie blijft in stand. 

De cliëntenraad heeft de mogelijkheid ruggenspraak te houden met de cliënten, maar omgekeerd kan dit 

natuurlijk ook. Wij staan open voor gesprekken met cliënten en hun mantelzorgers. De opgedane 

ervaringen tijdens die gesprekken kunnen, zo de cliënt daar mee instemt, besproken worden met de 

directeur. 

De relatie met Alzheimer Nederland  

De cliëntenraad van Geriant heeft er bewust voor gekozen om naast mantelzorgers ook 

vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland in de raad op te nemen. Hoe mooi is het dan, wanneer 

iemand zowel mantelzorger is als voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Kennemerland. 

Jeannette Streefland – du Mee is zo iemand. Haar ervaringen in de cliëntenraad heeft ze speciaal voor dit 

jaarverslag geschreven. 

Namens Alzheimer Nederland die met drie afdelingen vertegenwoordigd is binnen Geriant, heb ik zitting 

in de cliëntenraad. Daarnaast ben ik vanaf de zijlijn mantelzorger van een familielid. Ik mag dit mooie 

werk nu 3 jaar doen en ik doe het met plezier. Als CR leden heeft ieder zijn inbreng en expertise en dat 

brengt dat er ook gediscussieerd wordt. Het is mooi om op deze manier ook een steentje te kunnen 

bijdragen. Een mooi instrument dat wij gebruiken is de uitkomst van de mantelzorgmonitor die iedere 
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twee jaar door Alzheimer Nederland gehouden wordt. Hieruit kunnen we de aanbevelingen en de 

eventuele knelpunten die benoemd worden onder de aandacht brengen.  

Dementie is een ziekte die veel van de patiënt maar zeker ook van de mantelzorger vraagt. Als lid van de 

cliëntenraad probeer ik om de cliënt centraal te stellen en bij alles wat er door de directie/organisatie 

wordt ingebracht af te wegen tegen het belang van de cliënt/mantelzorger, wat wordt die er wijzer van? 

Was getekend, Jeannette. 

Samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 202 1 

Voorzitter : Peter Hoogenbosch 

Vicevoorzitter : Jeanette Streefland – du Mee 

Leden  : Marda Appelman, Gerda Looijesteijn en Robbert Kutterink 

Ondersteuner : Marjon van Vliet 

Per 1 januari 2022 zullen gesprekken gevoerd worden met drie kandidaten ter invulling van de dit jaar 

ontstane vacatures. Het ziet er naar uit dat de vacatures op korte termijn kunnen worden vervuld. 

Een goed lopende organisatie  

Binnen Geriant hebben in 2021 ook belangrijke ontwikkelingen plaatsgehad. De effecten van het invoeren 

van het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), de noodzakelijke maatregelen die genomen moesten 

worden in verband met Corona, de poging om alle noodzakelijke contacten zo goed als mogelijk te laten 

doorgaan. De opvang van collega’s die in quarantaine verbleven, dit alles bij een nog steeds groeiend 

cliëntenbestand.  

In dit jaarverslag, evenals vorig jaar, woorden van lof voor al die medewerkers, de casemanagers, de 

psychologen, de specialisten ouderengeneeskunde, maar zeker ook de mensen van het bedrijfsbureau.  

Visiedocument 

De cliëntenraad heeft haar meerjarenplan vertaald in een visiedocument voor de periode van 2020 tot 

2023, met als ondertitel: “Naar een maximale vertegenwoordiging van cliënt en mantelzorger in de 

organisatie van Geriant”.  

Bij het schrijven van dit document is uitgegaan van de missie van Geriant die luidt: “Met dementie thuis 

kunnen wonen met zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van leven en beperking van misère, voor de 

persoon en zijn familie in een dementievriendelijke samenleving”. 

In deze visie zijn tevens de belangrijkste ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor de komende periode 

opgenomen. Jaarlijks wordt de inhoud getoetst op actualiteit. 

In het verslagjaar is in het document extra aandacht besteed aan kwaliteitsbewaking binnen Geriant, het 

ECD (elektronisch cliënten Dossier), verbeteren contacten met de achterban en het werven van nieuwe 

leden. 
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ONDERWERPEN VAN OVERLEG TUSSEN RAAD EN GERIANT  

De Wet zorg en dwang 

De Wet zorg en dwang (WZD) regelt de rechten van de mensen die onvrijwillig zorg ontvangen. De wet is 

op 1 januari 2020 ingegaan en geldt op alle plekken waar onvrijwillige zorg nodig is, zoals in 

woonvormen, bij dagbesteding, in ziekenhuizen, klinieken en bij mensen thuis. In de WZD is de 

verplichting opgenomen, dat een organisatie ieder half jaar een analyse maakt van de geboden 

onvrijwillige zorg en die samen met een reactie van de cliëntenraad aanlevert bij de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  

Op de Heidag van de cliëntenraad zijn de leden door een specialist ouderengeneeskunde van Geriant, 

uitvoerig geïnformeerd over de betekenis van de WZD binnen Geriant en hebben wij stil gestaan bij het 

schrijven van een reactie op de ons toegezonden analyse. 

Dit jaar maakten wij ook kennis met Miriam Huizenga, de WZD beleidsfunctionaris die heeft aangegeven 

ons nadrukkelijk te betrekken bij de beleidsvoorstellen die zij aan de directie doet waar het gaat om de 

toepassing van deze wet. 

Klachten 

Voor eventuele WZD-klachten bestaat een vorig jaar vastgestelde klachtenregeling, waarbij een externe 

klachtencommissie is ingesteld. In dit kader is dit jaar ook een cliëntenvertrouwenspersoon aangesteld. 

Voor 2022 is een kennismakingsgesprek gepland met deze vertrouwenspersoon. 

Contacten met de Raad van Toezicht van Geriant  

Ingevolge artikel 18 van de “medezeggenschapsregeling cliëntenraad Geriant” overlegt de raad eens per 

jaar met de cliëntenraad. Dit overleg vindt plaats samen met afgevaardigden van de ondernemingsraad. 

In de voorgaande jaren werd dit overleg door de leden ervaren als een “verplicht nummer” vanuit de 

raad van toezicht. In een klein uurtje even bijpraten tijdens een reguliere vergadering van de raad.  

In 2021 is een nieuwe weg ingeslagen. Het overleg kent een duidelijke structuur, is inhoudelijk goed 

voorbereid en er wordt voldoende tijd ingeruimd voor discussie. Voor deze vergadering was de toekomst 

van Geriant als onderwerp geagendeerd. 

In juni heeft de raad de volgende afspraken gemaakt/herbevestigd: de uitwisseling als bedoeld in artikel 

18 blijft ongewijzigd en wordt gevoerd samen met de leden van de OR. Het lid van der raad van toezicht 

dat door de cliëntenraad is benoemd, de heer David Meesters zal eenmaal per jaar een vergadering van 

de cliëntenraad bijwonen. De leden van de raad van toezicht zullen afgevaardigden sturen naar de door 

ons georganiseerde jaardagen. De cliëntenraad is verheugd over deze “nieuwe” aanpak. 

Kwaliteitsreview 

Op 25 november vond de jaarlijkse kwaliteitsreview plaats, waarbij naast de directie en het management 

van Geriant, vanuit de cliëntenraad en de ondernemingsraad ook twee leden aanwezig waren. Aan de 

hand van kwaliteitstafels zijn vier kwaliteitsgroepen ingedeeld met elk een eigen thema.  
Per groep zijn een viertal vragen voorgelegd, te weten:  

1. wat herken je van de kwaliteitsreview 2020 in de stukken die je hebt gelezen; 

2. noem verbeterpunten op inhoud van zorg; 

3. noem verbeterpunten op proces van zorg;  

4. van welke verbeterpunten zou je blij worden.  

De inventarisatie van de mogelijke verbeteracties wijzen zowel op verbetering van de ontvangst als de 

begeleiding van nieuwe medewerkers. De deelnemers willen de hoge kwaliteitsnormen en 

kwaliteitsstandaarden nog nadrukkelijker in het dagelijks werk vastleggen. Aandacht was er voor 
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verbeteringen van de informatievoorziening, zowel naar de medewerkers, intern, als naar de cliënt. Aan 

de cliëntenraad is het verslag van deze review toegezonden en deze is door de bij de review aanwezige 

twee leden van de raad in de vergadering van de raad op 8 december 2021 toegelicht. 

Kwaliteitsbewaking en tevredenheidsonderzoek  

In het verslagjaar heeft er een inventarisatie plaatsgehad van de binnen Geriant lopende programma’s 

van kwaliteitsbewaking en tevredenheidsonderzoek en vervolgens zijn deze programma’s beoordeeld op 

hun betekenis voor de organisatie, waarna een antwoord moest worden gevonden op de vraag welke van 

de programma’s nuttig en wenselijk zijn. 

De cliëntenraad was vertegenwoordigd in de voor dit onderwerp geformeerde werkgroep. De werkgroep 

streefde de volgende doelen na: 

• komen tot een pakket van uitkomsten/tevredenheidsmetingen, waarmee voldoende 

aanknopingspunten kunnen worden verkregen voor leren en verbeteren; 

• zo mogelijk terugdringen van het aantal metingen; 

• voldoen aan wet en regelgeving over het aanleveren van transparante informatie. 

De activiteiten van de werkgroep hebben in de zomer geleid tot een notitie met het voorstel tot 

aanpassing van het cliëntentevredenheidsonderzoek. Deze notitie is besproken in het beleidsoverleg en 

binnen de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft ingestemd met de inhoud van de notitie en daarin vervatte 

voorstellen. 

Kadernotitie cliëntveiligheid 

Artikel 8, lid 1, sub d, van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, bepaalt dat de 

cliëntenraad instemmingsrecht heeft op het algemene beleid van de instelling ter zake van kwaliteit, 

veiligheid en hygiëne. De kadernotitie bevat het kwaliteitsbeleid van Geriant ten aanzien van veiligheid 

van cliënten. In de notitie staan de uitgangspunten voor het kwaliteitsmanagementsysteem en een plan 

van aanpak om het beleid steeds verder te optimaliseren. In het hele proces van implementatie en 

verbeteracties is de rol van de cliëntenraad goed geborgd. 

Professioneel statuut GGZ 
In onze vergadering van 8 december stemden wij in met het voorgenomen besluit van de directie tot het 

vaststellen van het professioneel statuut. Het ZPM (zorg prestatie model), dat per 1 januari 2022 van 

kracht wordt, leidt tot een noodzakelijke aanpassing van het professioneel statuut. Een belangrijk effect 

hierbij is de opdeling van de regiebehandelaar in indicerend regiebehandelaar en coördinerend  

regiebehandelaar. Elk met zijn eigen deskundigheid, vaardigheid en specialisatie. Daar elke GGZ-

organisatie dient te beschikken over escalatieprocedures, staan deze hierin nu opgenomen. 

Financiële zaken (jaarrekening 2021 en begroting 2022)  
De jaarrekening van Geriant over het boekjaar 2020 is behandeld in de vergadering van de cliëntenraad 

van april 2021. Het verslagjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van ongeveer € 54.000, 

hetgeen niet verbazingwekkend was gezien het feit dat in dit jaar het automatiseringsproject is gestart. 

De directeur/bestuurder heeft in een uitgebreide analyse van de cijfers laten zien dat de extra kosten 

voor conversie ECD en de meerkosten voor verhuizing en verbouwing van het kantoor Hoorn 

voornamelijk het negatieve resultaat hebben veroorzaakt. 

In de vergadering van de raad van december hebben de leden zich gebogen over de opgestelde 

begroting voor 2022. De begroting ging begeleid van een uitgebreide toelichting en er waren diverse 

bijlagen met detailinformatie toegevoegd. Heel interessant om kennis van te nemen was de bijlage 

waarin werd getoond hoe aanpassingen tot stand waren gekomen binnen het klein management team. 

Met betrekking tot het onderhavige stuk is nog van gedachten gewisseld met de directeur/bestuurder, 

maar toen stond al vast, dat de raad zich volledig stelde achter de gepresenteerde stukken en akkoord 

ging met deze begroting. 
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ECD/cliëntenportaal en e-Health 

Het automatiseringsprogramma is gestart in januari 2020; tot april 2021 hebben twee leden van de 

cliëntenraad zitting gehad in de werkgroep automatisering van Geriant. Door corona verliep in de tweede 

helft van 2021 de onderlinge communicatie met de vertegenwoordigers steeds moeizamer; belangrijke 

oorzaak hiervoor was, dat zij op dat moment niet echt participeerden in de problemen. Dit veranderde in 

het voorjaar van 2021 bij de ontwikkeling en de implementatie van het cliëntenportaal. Op dat moment 

werd een geheel nieuwe werkgroep geformeerd, die zich speciaal toelegde op dit onderwerp. De leden 

van de werkgroep overlegden meestal per twee weken, waarbij diepgaand werd ingegaan op wensen van 

medewerkers van Geriant (in het bijzonder casemanagers) en gebruikers (cliënten en mantelzorgers). 

Het project heeft zich kunnen ontwikkelen op een evenwichtige wijze, waarbij op een goede manier 

rekening is gehouden met de behoeften, wensen en verlangens van de twee hiervoor genoemde groepen. 

In verband met subsidievoorwaarden moesten voor het einde van het jaar strak omschreven 

doelstellingen worden behaald, welke een extra druk legden op de voortgang van het proces. 

 

EIGEN ACTIVITEITEN VAN DE RAAD 

Heidag 

De zogenaamde Heidag, een dag waarop de cliëntenraad zich laat “bijscholen”, thema’s bespreekt of haar 

eigen functioneren aan de orde stel, werd dit jaar gehouden op 2 juni. 

Specialist ouderengeneeskunde bij Geriant, Anja Thio, informeerde ons over de laatste ontwikkelingen in 

het kader van de toepassing van de Wet zorg en dwang. De directeur/bestuurder heeft ons de 

wijzigingen van de financiering uiteen gezet. Het Zorg Prestatie Model dat per 1 januari 2022 wordt 

ingevoerd, heeft niet alleen ingrijpende wijzigingen binnen Geriant tot gevolg, maar ook naar de cliënten 

toe doen zich veranderingen voor. 

In de middag heeft de cliëntenraad gesproken over haar eigen functioneren. Aandachtspunt opnieuw is 

het gegeven dat de privacywetgeving het rechtstreekse contact met cliënt en mantelzorger schier 

onmogelijk maakt. Er is besloten om in de komende jaren samen met de communicatiedeskundige van 

Geriant naar oplossingen voor dit probleem te zoeken. 

Jaardag 2021 

Anders dan in voorgaande jaren hebben wij niet één maar drie middagen georganiseerd in drie theaters. 

De gedachte hierbij was dat de afstand tot de plek waar de lezing gehouden wordt v oor ieder beperkt 

blijft. Er was keuze uit theater Cool in Heerhugowaard, de schouwburg Park in Hoorn en de Kampanje in 

Den Helder. In totaal bezochten 650 cliënten en mantelzorgers deze middagen en hoorden hoe de 

spreker van alle drie de middagen, Frans Hoogeveen, zijn publiek kon boeien met zijn lezing met als 

thema: “Wie begrijpt onbegrepen gedrag”. Frans is al dertig jaar als psycholoog betrokken bij de 

behandeling van mensen met dementie en is een fantastische spreker. 

De gedachte dat door op drie plaatsen de lezing aan te bieden, er ook veel meer cliënten de middagen 

zouden bezoeken, is niet een geheel juiste gebleken. De vorige jaardag-bijeenkomst in Cool (inmiddels 

alweer twee jaar geleden) telde 450 bezoekers. De cliëntenraad buigt zich over de vraag of er naast deze 

jaardagen nog andere manieren zijn om in contact te treden met onze doelgroep. 

Website 

Dit jaar hebben wij de website geactualiseerd. Met dank aan de communicatiedeskundigheid van Barbara 

Boudewijn is de site toegankelijker en prettig om te lezen. Dit jaarverslag zal, na vaststelling, zeker een 

plek krijgen op onze website bij Geriant. 

 

https://www.geriant.nl/client-mantelzorger/uw-belangen/cli%C3%ABntenraad
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ALGEMEEN  

Corona 

Al voor het 2e jaar hebben wij allemaal te maken met de corona pandemie. 

Dit heeft gevolgen voor ons allen. Ons wereldje is kleiner geworden, veel activiteiten buitenshuis zijn niet 

of zeer beperkt mogelijk. Dit is van invloed op onze mentale gezondheid. Onze cliënten zijn daarbij een 

kwetsbare groep; een groep waarbij fysiek contact juist zo belangrijk is. 

Er zijn noodzakelijke maatregelen genomen, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend waren. Zorg en 

begeleiding zijn door de corona vaak afgeschaald. Er is heel goed gekeken waar het contact zo mogelijk 

toch plaats kon vinden. De cliëntenraad is daarbij voortdurend goed op de hoogte gehouden en daar 

waar mogelijk was, meegenomen in de besluitvorming. De inzet van alle medewerkers van Geriant is 

groot en draagt in grote mate bij aan het welzijn van onze cliënten en mantelzorgers in deze moeilijke 

tijden. 

 

Oproep 

Ik hoop dat u met plezier het jaarverslag heeft gelezen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en 

gespreksonderwerpen. 

Mocht het zo zijn dat u nog suggesties heeft over onderwerpen waar de cliëntenraad in het jaar 2022 

meer aandacht aan zou mogen besteden, laat het ons dan weten. Heeft u vragen naar aanleiding van het 

jaarverslag, mail deze aan ons (clientenraad@geriant.nl) of bel met onze ondersteuner Marjon van Vliet 

(06 205 348 81). 

 

Namens de cliëntenraad, 

Peter Hoogenbosch (voorzitter) 
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