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INLEIDING 
Als cliënt of mantelzorger van een zorginstelling kan worden meegepraat over het beleid van een 
zorginstelling. Dit kan via de cliëntenraad, als behartiger van de gemeenschappelijke belangen van 
cliënten en mantelzorgers. 
De cliëntenraad vergadert maandelijks en tweemaandelijks tezamen met de directie. De 
samenwerking tussen raad en directie kan zonder meer als prettig beschouwd worden. 
De cliëntenraad beoogt een goede gesprekspartner te zijn voor Geriant.  

Eind 2019 heeft de raad zich laten scholen over zijn rechten en mogelijkheden. Hoe kun je vorm 
geven aan de wettelijke verplichtingen en rechten op een zodanige wijze, dat je er het cliëntbelang 
mee dient? Wat wil de cliëntenraad bereiken? 
Dit eerste visie document geeft antwoorden op deze vragen. Het document wordt geschreven 
voor een bepaalde periode, daarna geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Deze cyclus wordt 
ingepast in het jaarplan van de cliëntenraad. 

De opbouw van dit document is als volgt. 
Het visiedocument start met een weergave van de missie en basiswaarden van en welke rol de 
cliëntenraad daarbij speelt. In het tweede deel van dit document wordt de visie voor 2020 
beschreven en tenslotte wordt een aantal aandachtpunten genoemd die in 2020 gebruikelijke 
aandacht van de cliëntenraad krijgen. 

 
GERIANT 

Inleiding 
Bij de ondersteuning en zorg voor de dementerende mens en zijn mantelzorger komt de kwaliteit 
van leven steeds meer voorop te staan. Daarom is het van belang dat Geriant nauw samenwerkt 
met huisartsen, welzijnswerkers, thuiszorgmedewerkers en de informele zorg (zoals 
mantelzorgers). Bij korte lijnen kunnen signalen van problemen snel doorgegeven worden en kan 
tijdig worden gereageerd. 
In het navolgende wordt bekeken of de missie en basiswaarden van Geriant dit mogelijk maken. 

Geriant, missie 
De missie van Geriant 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. 

Geriant, basiswaarden 
In zijn meerjarenbeleidsplan 2019-2022 formuleert Geriant zijn basiswaarden scherp: 

• Persoonlijk en betrokken: samen bepalen wat het beste past bij leven met dementie. 
• Thuis: waar ú zich prettig voelt, zo lang als het maar kan. 
• Dementie is specialistenwerk: doeltreffende hulp door vakmanschap en kennis. 
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• Sámen is beter: dementiezorg vergt verbinding met iedereen die kan helpen. 

Geriant en de cliëntenraad 
Geriant wil activiteiten ontwikkelen waar cliënten behoefte aan hebben. Geriant ziet daarbij de 
noodzaak om plannen te kunnen bespreken met cliënten en hun familie. Bovendien wenst Geriant 
behartiging van de collectieve belangen van de cliënten en hun naasten. 
De cliëntenraad kan medezeggenschap uitoefenen bij de totstandkoming van besluiten van 
Geriant en heeft daarvoor ééns per twee maanden overleg met de directie. 
De ervaring leert dat het overleg op transparante wijze en naar tevredenheid van beide partijen 
plaatsvindt. 
 

VISIE VAN DE CLIËNTENRAAD 
 

Inleiding 
Externe en interne ontwikkelingen vragen een voortdurende alertheid die vanaf dit punt wordt 
opgepakt. De beschreven visie is de leidraad voor de cliëntenraad en geeft zijn handelen concrete 
handen en voeten. 

Het jaar 2020 kenmerkt zich door wijzigingen in wet- en regelgeving die groot effect hebben op de 
(organisatie van de) zorg. Het betreft de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
en de Wet zorg en dwang (Wzd). Bovendien ontwikkelt Geriant in 2020 een nieuw Elektronisch 
Cliëntendossier (ECD). De ingebruikname zal eveneens in 2020 plaatsvinden. 

Het zijn deze 3 ontwikkelingen die, naast de reguliere zaken, in 2020 extra aandacht en inzet van 
de cliëntenraad vergen. 
 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en mantelzorgers. De 
Wmcz regelt de medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers in de zorg. Vanaf 1 juli 2020 
verandert de Wmcz. Met deze Wmcz wordt de inspraak en medezeggenschap van cliënten en 
cliëntenraden in de zorg versterkt. 
De positie en het functioneren van de cliëntenraad worden in twee documenten vastgelegd: de 
statuten en het huishoudelijk reglement. 

Lokale cliëntenraden 
Onder de nieuwe WMCZ heeft Geriant een inspanningsverplichting om 1x per 2 jaar een 
verkenning te doen onder (een voldoende grote groep) cliënten van iedere locatie of er behoefte 
is aan een aparte cliëntenraad voor die locatie. Die verplichting is er als er aan een locatie meer 
dan 25 medewerkers zijn verbonden. 
Onderzocht wordt nog of dezelfde regel geldt voor de 24-uurs zorg in de kliniek van Geriant. 
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Dankzij deze inspraak komt Geriant te weten wat voor zijn cliënten en mantelzorgers belangrijk is. 
Dit kan Geriant regelen door onderzoeken te doen of gesprekken te organiseren. De resultaten die 
dit oplevert, moet Geriant ook delen met de cliëntenraad. 
Geriant spreekt met cliëntenraad, cliënten en mantelzorgers af hoe hij inspraak regelt. 

Medezeggenschapsregeling 
De medezeggenschapsregeling (voorheen: statuten) van de cliëntenraad zijn reeds bij zijn 
oprichting gemaakt. Door de nieuwe wet die wijziging in de rechten van een cliëntenraad regelt, 
moeten de statuten herschreven worden tot medezeggenschapsregeling. 
Een besluit van de cliëntenraad dat in strijd is met de medezeggenschapsregeling is nietig 
(ongeldig). 

De medezeggenschapsregeling is een verantwoordelijkheid van Geriant. Hij regelt schriftelijk: 

• Het aantal leden; 
• De wijze van benoeming en ontslag; 
• Wie kan worden benoemd en 
• De zittingsduur 

In de medezeggenschapsregeling wordt tevens geregeld op welke wijze een cliëntenraad wordt 
betrokken bij de voorbereiding van een besluit. Bovendien wordt geregeld hoe wordt 
bewerkstelligd dat de, voor het vervullen van de taak van de cliëntenraad benodigde, informatie 
wordt verstrekt op een zodanige wijze dat deze voor de cliëntenraad begrijpelijk is. 
Tenslotte regelt Geriant de materiële middelen, waarover de cliëntenraad kan beschikken ten 
behoeve van zijn werkzaamheden. 
De regeling wordt opgesteld in overleg en afstemming met cliëntenraad. 

Huishoudelijk reglement 
Een huishoudelijk reglement (HHR), een verantwoordelijkheid van de cliëntenraad, is een set 
regels en richtlijnen, in aanvulling op de medezeggenschapsregeling. Het is (een nadere 
detaillering van en) een aanvulling op de medezeggenschapsregeling. 

In de medezeggenschapsregeling worden zaken geregeld die langdurig niet zullen wijzigen. Het 
overige wordt in een HHR beschreven. Het betreft met name de werkwijze en de 
vertegenwoordiging in en buiten rechte. 
Zo regelt de cliëntenraad het regelmatig inventariseren van de wensen en meningen van Geriants 
cliënten en mantelzorgers en informeert hen over zijn werkzaamheden en de resultaten daarvan. 

Inspraak 
De cliëntenraden krijgen extra rechten en er komt een nieuwe vorm van medezeggenschap 
(inspraak). Cliënten en mantelzorgers krijgen daarmee meer te zeggen over het beleid van 
zorginstellingen. Op deze manier kan worden meegedacht over de organisatie van de 
zorgverlening. 
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De rol van de cliëntenraad 
De raad zal zich ondermeer buigen over de vraag hoe een gezonde en efficiënte mix te krijgen van 
mantelzorgers (zorgdeskundigen) en deskundigen op het gebied van (bijvoorbeeld) organisatie of 
bedrijfseconomische zaken. Ook het (maximaal) aantal leden en zittingsduur worden opnieuw 
gewogen. 

Tot heden kent de cliëntenraad een duidelijk contactmoment met de cliënten en mantelzorgers 
die hij vertegenwoordigt: de Jaardag. Contacten waarmee de cliëntenraad een indruk kan krijgen 
wat er onder zijn achterban leeft, zijn er niet of onvoldoende. 
Nagegaan wordt of, op welke manier en in hoeverre het contact tussen cliëntenraad en zijn 
achterban zonder hinder kan worden verstevigd. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van 
cliëntenraadpleging, een cliëntenpanel, een tevredenheidsenquête en een spiegelgesprek waarin 
cliënten en medewerkers elkaar figuurlijk een spiegel voorhouden op basis van ervaringen en 
deskundigheid. 
 

Wet zorg en dwang (Wzd)  
De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet die de rechten van mensen regelt wanneer zij 
onvrijwillige zorg ontvangen. De cliëntenraad helpt deze rechten te bewaken. 
De Wzd is op 1 januari 2020 ingegaan. De wet geldt daar, waar onvrijwillige zorg nodig is, zoals in 
woonvormen, bij dagbesteding, in ziekenhuizen en bij zorg thuis. De Wzd geldt speciaal voor: 

• Mensen met een verstandelijke beperking; 
• Mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. 

In de wet staat dat er een cliëntenvertrouwenspersoon is die ondersteuning biedt aan cliënten en 
vertegenwoordigers die het niet eens zijn met de onvrijwillige zorg. Deze persoon is onafhankelijk 
van de zorgaanbieder. 

De Wzd regelt ook de onvrijwillige opname in een zorginstelling wanneer mensen daar zelf niet 
over kunnen beslissen. Of als zij zelf weigeren, terwijl een opname wel noodzakelijk is. 

De rol van de cliëntenraad 
De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz, zie boven). De raad heeft een aantal rechten bij de Wet zorg en dwang. De rechten uit de 
wet bepalen wat de zorgaanbieder moet doen en wat de cliëntenraad kan vragen. 

De zorgaanbieder moet volgens de Wzd veel regelen. De cliëntenraad kan bewaken of Geriant dit 
goed regelt. De cliëntenraad kan vragen stellen en ongevraagd advies geven over de taken van de 
zorgaanbieder. 

De zorgaanbieder moet een beleidsplan over onvrijwillige zorg hebben. De Wzd stelt eisen aan het 
opstellen van een zorgplan voor alle cliënten met dementie die professionele zorg krijgen (thuis of 
in een zorginstelling). Een stappenplan waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in 
beeld komen. 
De cliëntenraad heeft zwaarwegend adviesrecht over dit beleidsplan. Dit geldt ook voor regelingen 
voor cliënten die uit het beleidsplan voortkomen. 
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De zorgaanbieder maakt ieder half jaar een analyse onvrijwillige zorg. Dat is een overzicht van de 
onvrijwillige zorg die verleend is en een oordeel over die gegevens. De cliëntenraad heeft het 
recht om hier een reactie bij te schrijven. 

De zorgaanbieder stuurt de reactie van de cliëntenraad met de analyse naar de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Om goed advies te kunnen geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad voldoende weet over de 
Wet zorg en dwang. Vervolgens kan de cliëntenraad een eigen visie op onvrijwillige zorg 
formuleren. Hoe kijkt de raad naar de vrijheid en veiligheid van cliënten? 
De cliëntenraad kan Geriant vragen om informatie over de Wet zorg en dwang. Over zijn plannen 
over de invoering van de wet, ervaringen van cliënten of van de cliëntenvertrouwenspersoon. 

Meer informatie over de Wet zorg en dwang en over de functie van cliëntenvertrouwenspersoon 
is te vinden op www.dwangindezorg.nl. 
 

Elektronisch cliëntendossier (ECD) 
Geriant heeft geconstateerd dat het huidige ECD onvoldoende aansluit ter ondersteuning van 
klanten en professionals. Inmiddels zijn alle knelpunten verzameld die de uitgangspunten vormen 
bij het kiezen van het nieuwe cliëntendossier. 

De cliëntenraad meent dat Geriant zijn cliënten en hun mantelzorgers, zijn medewerkers en zijn 
partners een sprankelende en persoonlijke digitale omgeving moet bieden, waarin zij volwaardig 
samenwerken en waarin huidige en toekomstige innovaties worden toegepast. 
Van belang is te kiezen voor het best passende zorgdossier, behandeldossier, een nieuw 
klantportaal en PGO-certificering (Persoonlijke Gezondheid Omgeving). Bovendien dient het ECD 
het zorgproces te ondersteunen en op het juiste moment de juiste informatie te bieden. 

De rol van de cliëntenraad 
De cliëntenraad is betrokken bij de implementatie van het elektronisch cliëntendossier. De raad 
geeft extra aandacht aan de toegankelijkheid van het dossier voor naaste familieleden. Bovendien 
zal de informatieveiligheid nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

AANDACHTSPUNTEN 
De aandachtspunten die hieronder worden benoemd zijn punten die doorlopende aandacht van 
de cliëntenraad vergen. In 2020 krijgen de punten geen bijzondere maar normale en reguliere 
aandacht. 

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming 
Geriant gebruikt persoonsgegevens en wisselt deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang 
met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de AVG. 
De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit 
de AVG zijn als volgt samen te vatten: 
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• Het moet behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt 
worden. 

• Het doel waarvoor Geriant de persoonsgegevens verwerkt moet verenigbaar zijn met het 
doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld. 

• De persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt moet in ieder geval op de 
hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens 
verwerkt en van het doel van de gegevensverwerking. 

• Als Geriant persoonsgegevens verwerkt, dan moet daarbij als uitgangspunt worden 
gehanteerd ‘zo min mogelijk’. 

• De gegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd. 
• De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. 

De cliëntenraad zal (de wijzigingen in) de omgang met persoonsgegevens door Geriant toetsen 
aan bovenstaande criteria. 

Samen beslissen 
Een proces dat in het omgaan met de cliënten al in 2018 gestart is, maar eind 2019, begin 2020 
nieuw leven is ingeblazen, zal speciale aandacht krijgen van de cliëntenraad. Het samen beslissen 
is een manier om de cliënt te ondersteunen bij het maken van keuzes, en het nemen van 
beslissingen over hun gezondheid. 

De nieuwe aanpak moet onder meer leiden tot een beter geïnformeerde cliënt, een betere relatie 
tussen zorgprofessional, cliënt en naasten en ervaring van ouderen dat hun autonomie wordt 
gerespecteerd. 

Jaarlijks terugkerend 
Naast bovengenoemde aandachtspunten zal de CR zich blijvend verdiepen in de uitkomsten van 
het cliënten-tevredenheidsonderzoek. Hierin komen de ervaringen van de cliënten van Geriant 
nadrukkelijk in beeld. De positieve ervaringen maar zeker ook de verbeterpunten zullen in het 
overleg met de directie ter sprake komen. 

De kwaliteit van de werkzaamheden van de medewerkers wordt mede bepaald door het 
werkplezier, het gevoel gewaardeerd te worden, thuis te voelen bij Geriant. Het is daarom ook van 
belang om als cliëntenraad de uitkomsten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek te 
bespreken. 

Ditzelfde geldt voor de Mico-meldingen1, al jaren een blijvend aandachtspunt van de cliëntenraad. 

De cliëntenraad zal de ontwikkeling van deze terugkerende onderwerpen nauwlettend blijven 
volgen omdat het hier nadrukkelijk om het welbevinden van onze doelgroep gaat. 

 

 
1 MICO: intern system voor het melden van incidenten in de cliëntenzorg en organisatie 
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TENSLOTTE 

Onderstaand enkele jaarlijks terugkerende onderwerpen die niet misstaan in dit visiedocument. 

Kwaliteitsreview Geriant 

Jaarlijks worden (het samenstel van) de kwaliteitssystemen en -metingen van Geriant getoetst, 
geëvalueerd en zo nodig aangepast. De cliëntenraad is daarbij betrokken. 
In de review eind 2019 werden (onder meer) de volgende 5 speerpunten geformuleerd: 

• Levend / actueel behandelplan + akkoord cliënt / vertegenwoordiger 
• Bestrijding eenzaamheid (MZ’s) 
• Informatievoorziening 
• Bereikbaarheid buiten kantooruren 
• Respijtzorg (realistisch, facilitair, propageren) 

Afstemming Geriant en CR 
Met de vernieuwde Wmcz krijgen cliënten en mantelzorgers meer te zeggen over het beleid van 
de zorginstelling. Op deze manier kunnen zij meedenken over de organisatie van de zorgverlening. 

De cliëntenraad speelt daarop in. De raad wil stappen zetten teneinde de kwaliteit van zijn inbreng 
in of invloed op de organisatie van Geriant te verbeteren. Daarvoor is van belang een aantal zaken 
goed in de medezeggenschapsregeling te regelen. Te noemen zijn ondermeer: 

• Budget. Een jaarlijks budget geeft dekking aan de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn 
voor de vervulling van de werkzaamheden van de cliëntenraad. 

• Tijdigheid. Alle inlichtingen en gegevens die voor de vervulling van zijn taak nodig zijn, worden 
op zodanig tijdstip verstrekt, dat de cliëntenraad redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed 
oordeel ter zake te vormen. 

Rechten cliëntenraad volgens Wmcz 
De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen geeft de volgende rechten aan de 
cliëntenraad: 

• Recht op informatie: De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze 
voor zijn taak nodig heeft. 

• Recht op overleg: De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid. 
• Recht om te adviseren: De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd adviseren. 
• Recht van enquête: Via het enquêterecht kan de Ondernemingskamer worden gevraagd 

een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling. 
• Bindende voordracht bestuurslid: De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de 

samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon 
voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. 


