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INLEIDING 

De cliëntenraad van Geriant biedt u bij deze het jaarverslag aan over het jaar 2018. De 

cliëntenraad doet dat in alle bescheidenheid in het besef dat zij u, de ruim zesduizend cliënten van 

Geriant, mag vertegenwoordigen. De cliëntenraad bestaat, met uitzondering van de voorzitter, uit 

mensen die mantelzorger zijn, of onlangs mantelzorger waren, en mensen die Alzheimer 

Nederland vertegenwoordigen. 

Dat betekent dat zij zich kunnen inleven in de problematiek van mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. In hun advisering naar de directie, in hun beoordeling van de werkwijze van 

Geriant, wordt nagegaan wat de beleidskeuzes, de privacyregels, de benadering door 

casemanagers betekenen voor de cliënt. 

De cliëntenraad probeert zo dicht mogelijk bij de cliënt en mantelzorger te staan. Met de jaarlijkse 

themabijeenkomst, de presentatie in de folders en op de website, en de publicatie van dit 

jaarverslag vertrouwt de cliëntenraad erop zichtbaar te zijn voor u. 

Het jaarverslag geeft u een beknopt overzicht van de onderwerpen die dit jaar behandeld zijn. 

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 van Geriant wil graag een cliëntenraad zijn die spreekt namens mensen die 

gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers. Dit doet de cliëntenraad op basis van kennis van 

opvattingen, van ervaringen en van wensen van de zorgontvangers. Horen wat er leeft bij de 

cliënten vindt de cliëntenraad dan ook heel belangrijk. Immers de zorgontvangers en hun 

verzorgers zijn de enige ervaringsdeskundigen. 

De meeste cliënten van Geriant wonen thuis, in hun vertrouwde omgeving. Daardoor is het voor 

de leden van de cliëntenraad lastig om in direct  contact te komen met de mensen die van Geriant 

de zorg ontvangen. Pogingen om rechtstreeks contact te krijgen met “onze cliënten”, zijn het 

organiseren van een jaardag voor cliënten en hun mantelzorgers (meestal is deze eind september), 

het plaatsen van onze agenda van de vergaderingen op de website van Geriant, en het bezoeken 

van de Alzheimercafés in ons werkgebied. 

De cliëntenraad heeft de mogelijkheid ruggespraak te houden met de cliënten, maar let wel, 

omgekeerd kunnen cliënten en hun mantelzorgers ook de cliëntenraad benaderen. De tijdens die 

ontmoetingen opgedane ervaringen van de cliëntenraad worden, als de cliënt daarmee instemt, 

besproken met de directie. 

Werkwijze van de cliëntenraad 

De cliëntenraad komt maandelijks bijeen, waarbij om de maand de directie aansluit bij het 

overleg. Hij bespreekt met ons de ontwikkelingen binnen Geriant, gewijzigde wettelijke 

regelgeving, extra aandacht voor privacy, tevredenheidsonderzoeken van zowel medewerkers, 

maar zeker ook die van de cliënten. 
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Bij alle voorstellen weegt de cliëntenraad in zijn advisering steeds af of het belang van de 

achterban, de cliënten en hun mantelzorgers goed behartigd wordt. 

Wat betekent de voorgestelde verandering voor  de mensen die gebruik maken van de zorg? Is er 

voldoende gedacht aan de gevolgen voor de mantelzorgers? 

De cliëntenraad hecht veel waarde aan openheid en transparantie. In de constructieve 

samenwerking met de directie ervaren wij diezelfde openheid en transparantie naast wederzijds 

respect en vertrouwen in elkaar. 

De cliëntenraad treedt niet op als klachtencommissie. Daarvoor is binnen Geriant een aparte 

klachtenprocedure. Wel wordt de cliëntenraad geanonimiseerd gerapporteerd over de klachten 

en de wijze waarop deze zijn behandeld. 

Samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2018  

Voorzitter: Peter Hoogenbosch 

Leden: Jan Dekker, Ben Reiff, Adelbert Smal, Olga Wendelgelst, Jim Schouman, Jan Willem 
Frans, Marda Appelman, Gerda Looijesteijn en Robbert Kutterink 

Ondersteuner: Sonja Klare 
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PUNTEN VAN OVERLEG 

In het oog springende zaken 

 

Zorgval 

In 2018 wordt de zorgval als groot probleem erkend. In het kort is zorgval: minder zorg verkrijgen 

en meer betalen voor zolang men op de wachtlijst voor een verpleeghuis staat. Ook raakt men 

vaak de vaste begeleider, de casemanager, kwijt. Het wordt veroorzaakt doordat verschillende 

regelgeving niet op elkaar is afgestemd en elkaar zelfs kan tegenwerken. De zorgval betreft met 

name de overgang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, wonen thuis) naar de Wet 

langdurige zorg (Wlz, wonen in een zorginstelling). 

De cliëntenraad heeft de zorgval met de directie nadrukkelijk besproken. Gelukkig bleek het aantal 

Geriant-cliënten dat last had van de zorgval beperkt. Bovendien bleek een aantal gemeenten het 

“Rotterdamse model” te hanteren, een model dat ervoor zorgt dat er geen sprake is van minder 

zorg tegen hogere kosten. 

Maatschappelijke druk deed de centrale overheid noodmaatregelen nemen, teneinde de schade 

zoveel mogelijk te beperken. Uiteindelijk zal dit in wetgeving verankerd worden. 

Klachten 

De wet verplicht een zorgorganisatie tot klachtenbehandeling. Klachten zeggen iets over de 

kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad hecht aan een goede klachtenbehandeling en inzicht in het 

functioneren daarvan. Jaarlijks adviseert de cliëntenraad over (her)benoeming van de 

klachtenfunctionaris. 

De cliëntenraad heeft met de klachtenfunctionaris over zijn werkwijze en ervaring overlegd. De 

functionaris, voorheen Specialist Ouderengeneeskunde, heeft een van Geriant onafhankelijke rol. 

Klachten bereiken hem direct of indirect via een van de Geriant-medewerkers. 

De cliëntenraad is overtuigd van de juiste en integere werkwijze bij de klachtenbehandeling. 

Overigens is het aantal klachten de laatste jaren zeer beperkt. Er is niet inhoudelijk over de 

klachten gesproken. 

Informatieveiligheid  

Door de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dienden alle 

regelingen en documenten over informatieveiligheid geactualiseerd te worden. 

Gegevensbescherming raakt alle cliënten en mantelzorgers en is daarom voor de cliëntenraad van 

groot belang. 

Met de directie zijn alle regelingen en documenten besproken. Bovendien is afgesproken dat de 

cliëntenraad bij toekomstige veranderingen, afhankelijk gebruik maakt van zijn instemmings- en 

adviesrecht. 

Jaardag 

Op 24 september 2018 heeft de jaarlijkse jaardag plaatsgevonden in hotel Jules, Heerhugowaard. 

Doel van de jaardag is het contact tussen achterban en cliëntenraad en daarnaast cliënten en 
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mantelzorgers te informeren over ontwikkelingen in de dementie. In totaal werden bijna 

vierhonderd cliënten en mantelzorgers ontvangen. 

Psycho-gerontoloog Huub Buijssen hield een lezing met als thema “Tips voor meer begrip bij 

dementie.” Buijssen vertelde over de diepere zin en betekenis die schuilgaat achter de vaak 

vreemde en zinloos lijkende uitspraken en gedragingen van mensen met dementie. Mensen met 

dementie hebben behoeften en verlangens, als iedereen, maar uiten ze alleen anders dan 

voorheen. 

Directiewisseling 

Per 31 december 2018 beëindigde Jan Vuister zijn functie als directeur/bestuurder bij Geriant. Bij 

de werving van de nieuwe directeur/bestuurder is de cliëntenraad nadrukkelijk betrokken. Het 

samenspel tussen raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad bleek efficiënt en 

vruchtbaar.  

De nieuwe directeur/bestuurder is Robbert Huijsman, een bekende in het landelijke dementieveld. 

Hij heeft ruime ervaring als onderzoeker, adviseur, programmaleider, directeur en toezichthouder 

bij verschillende organisaties in zorg en welzijn. 

 

Overige zaken 

De cliëntenraad is door de directie veelvuldig betrokken bij de voorbereiding van belangrijke 

stukken zoals het meerjarenplan, de kwaliteitsreview, financiële verantwoording en diverse 

onderzoeken waaronder het cliëntentevredenheidsonderzoek. 

Voorts wordt de cliëntenraad nauwlettend geïnformeerd over en betrokken bij wetenschappelijk 

onderzoek verricht door medewerkers van Geriant. 

Jaarlijks overlegt de cliëntenraad met de ondernemingsraad van Geriant en gezamenlijk met hen 

vindt er jaarlijks een gesprek plaats met de raad van toezicht. Onderwerpen bij deze ontmoeting 

waren de benoeming van de nieuw aan te stellen directeur-bestuurder en een verkenning van de 

marktontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor cliënten en personeel van Geriant. 


