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INLEIDING 

De cliëntenraad van Geriant presenteert hierbij het jaarverslag 2020. Voor ieder van ons was 2020 

wel een bijzonder jaar. Corona heeft vanaf maart ieders handelen, ieders denken, ieders omgaan 

met anderen bepaald. Dit geldt op de eerste plaats voor onze cliënten en hun mantelzorgers. Het 

omgaan met de nieuwe afstandsregel van 1,5 meter, het niet meer handen schudden, het niet 

meer die arm om die ander mogen slaan, om haar of hem te troosten of moed in te spreken, moet  

voor hen een extra last zijn geweest, en is dat nog. 

Ook voor de cliëntenraad was het een bijzonder jaar. Vergaderen volgens de 1,5 meter 

afstandsregel, en gedurende de loc down periode ontstond de noodzaak om te vergaderen 

middels de laptop. De laatste vorm was niet het alternatief waar de cliëntenraad enthousiast van 

is geworden. 

Ondanks die nodige beperkingen heeft de cliëntenraad zich ook in 2020 weer volledig ingezet voor 

de belangen van de cliënten van Geriant, hun naasten en hun mantelzorgers. Dit alles in goede 

samenwerking met de directeur, alle medewerkers van Geriant en de Raad van Toezicht. 

Ook dit jaar heeft de cliëntenraad bij haar advisering aan de directie, geprobeerd in haar besluiten 

zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. Openheid, 

privacybescherming, heldere informatie aan de cliënten zijn hierbij leidend. 

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 die dat 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, die 

door Geriant onder haar cliënten worden gehouden 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, is het lastig om direct in contact 

met hen te komen. De jaardag was altijd een moment waarop de cliëntenraad en de cliënten 

elkaar ontmoetten. In 2020 maakte corona die jaardag echter onmogelijk. Deze traditie van en 

jaardag houden wij in stand, mogelijk in een aangepaste vorm. 

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

kan dit natuurlijk ook. Wij staan open voor gesprekken met cliënten, hun naasten en hun 

mantelzorgers. De opgedane ervaringen tijdens die gesprekken kunnen, zo de cliënt daar mee 

instemt, besproken worden met de directie van Geriant. 
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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 plaatselijk bestuurslid van Alzheimer Nederland. 

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 het werkgebied 

van Geriant, heb ik zitting in de cliëntenraad. Daarnaast ben ik vanaf de zijlijn mantelzorger van 

twee familieleden waarbij ik de kinderen ondersteun in het proces van dementie van hun ouders.  

Ik mag dit mooie werk nu 2 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. 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 20 20 

Voorzitter: Peter Hoogenbosch 

Vice voorzitter Jan Willem Frans 

Leden: Ben Reiff, Jim Schouman, Marda Appelman, Gerda Looijesteijn,                        

Jeannette Streefland - du Mee en Robbert Kutterink 

Ondersteuner: Marjon van Vliet 

 

Een goedlopende organisatie 

Binnen Geriant hebben in 2020 ook belangrijke ontwikkelingen plaatsgehad. De introductie 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 collegae die in quarantaine verbleven, dit alles bij een 

steeds groeiend cliëntenbestand. In dit jaarverslag woorden van lof aan al die medewerkers, de 

casemanagers, de psychologen, de geneeskundigen ouderenzorg, maar zeker ook de mensen van 

het bedrijfsbureau.  
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PUNTEN VAN OVERLEG 

De Wet zorg en dwang 

De Wet zorg en dwang 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 noodzakelijk 

is, zoals in woonvormen, bij dagbesteding, in ziekenhuizen, klinieken, maar ook bij mensen thuis. 

De cliëntenraad is nadrukkelijk op de hoogte gehouden van alle maatregelen en uitgangspunten 

die de directie hanteert bij de invoering en toepassing van deze wet. De beleidsnotitie die hieraan 

ten grondslag ligt, heeft de cliëntenraad uitvoering besproken, vanuit het besef dat zorg en dwang 

op cliënten, maar ook op mantelzorgers, een enorme impact kunnen hebben.  

De wetgever heeft ook aan de cliëntenraad een min of meer controlerende rol toebedeeld. De 

cliëntenraad is hierin opgedragen ieder jaar een reactie te schrijven op de door Geriant 

vervaardigde analyse, waarop vermeld het aantal keren dat binnen Geriant dwang is toegepast en 

de soort van dwang. 

Klachtenregeling 

De invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) schrijft voor, dat een externe klachtencommissie 

de klachten in het kader van de Wzd beoordeelt. De cliëntenraad heeft extra aandacht besteed 

aan deze regeling. Zeker ook waar het gaat om de vorm waarin de cliënt hierover wordt 

voorgelicht. Speciale aandacht is besteed aan de wijze waarop in deze regeling door de cliënt een 

klacht kan worden ingediend. Belangrijk aandachtspunt hierbij was de ondersteuning die 

verkregen kan worden bij het doorlopen van de klachtenprocedure Wzd via de 

cliëntenvertrouwenspersoon. 

Afscheid klachtenfunctionaris  

Met het vertrek van de heer Peter Neven als klachtenfunctionaris voor Geriant,  is aan de 

cliëntenraad voorgesteld om in plaats van een functionaris in  “eigen dienst” een abonnement te 

sluiten bij Quasir, een organisatie die onder anderen klachtenfunctionarissen levert. Met het 

aangaan van een overeenkomst met Quasir is niet alleen de continuïteit van deze activiteit 

verzekerd, maar kan de instelling ook over voldoende ervaring, kennis en kunde beschikken, 

terwijl de continuïteit is gewaarborgd.  

Privacyreglement voor cliënten van Geriant en hun wettelijke 

vertegenwoordigers 

Geriant heeft aan de hand van het landelijke format geldend voor zorginstellingen een 

privacyreglement opgesteld, dat voldoet aan alle bepalingen die de  Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt. Tegelijkertijd is vastgesteld dat daarmee de toegankelijkheid en 

leesbaarheid hiervan aanzienlijk is verkleind. Om die reden is er een verkorte, beter leesbare en 

meer toegankelijke versie gemaakt onder de titel “Uw privacy bij Geriant”. Aangezien de 

cliëntenraad zeer veel belang hecht aan het beschermen van de privacy van de cliënten van 



Cliëntenraad 

 

 

Jaarverslag 2020 Pagina 5 

Geriant heeft de raad zowel de uitgebreide als de verkorte versie van dit reglement uitgebreid met 

de directie besproken. Daarbij is eveneens gesproken over de redactie van de uit de verordening 

voortspruitende toestemmingsverklaring. De verkorte versie van de regeling is beschikbaar op de 

website van Geriant. 

Benoeming twee leden van de Raad van Toezicht.  

In het verslagjaar is de cliëntenraad actief betrokken geweest bij de benoeming van twee nieuwe 

leden in de Raad van Toezicht.  

VISIEDOCUMENT 

De cliëntenraad heeft haar aandachtspunten voor de periode 2020 tot 2023 vastgelegd in een 

visiedocument. 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 dit visiedocument zijn tevens de belangrijkste ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor de 

komende periode opgenomen. 

Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen uit het visiedocument toegelicht. 

Medezeggenschapsregeling cliëntenraad.  

Veel aandacht is uitgegaan naar de invoering van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (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, alsmede de 

onderlinge verhouding tussen cliëntenraad en zorginstelling worden hiertoe in twee documenten  

vastgelegd, te weten de medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement. 

Beide documenten hebben dit jaar veel aandacht gevraagd van de cliëntenraad. In de vergadering 

van November 2020 is de medezeggenschapsregeling vastgesteld en in december door de 

directeur van Geriant en de voorzitter van de cliëntenraad ondertekend. Het huishoudelijk 

reglement is in de vergadering van december besproken en zal in het volgend jaar gereed zijn en 

vervolgens worden ingevoerd. 

Elektronisch cliëntendossier.  

De vernieuwing van het elektronisch cliëntendossier (ECD) heeft een jaar lang onze aandacht 

gevraagd en doet dat nog steeds. De invoering van dit nieuwe systeem bleek gecompliceerder dan 

aanvankelijk door deskundigen was verwacht. De cliëntenraad is van mening, 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 een toepassing kunnen vinden.  

Omdat de invoering van het cliëntenportaal, en de certificering persoonlijke gezondheid omgeving 

nauwe relatie heeft met dit nieuwe ECD zal de cliëntenraad in het belang van haar cliënten en 
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mantelzorgers nauwlettend de ontwikkelingen volgen. De cliëntenraad wordt hierbij vanuit de 

directie regelmatig op de hoogte gehouden over de stand van zaken. 

De begroting 2020 van Geriant.  

Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft in januari met de directeur en de financiële staf de 

begroting 2020 van Geriant besproken. Zeker in het kader van de te verwachten investeringen in 

het nieuwe ECD systeem, een heldere en nuttige bijeenkomst. De cliëntenraad heeft dan ook op 8 

januari ingestemd met de voorgelegde begroting, met de aantekening dat zij het volgend jaar 

graag eerder betrokken zou willen worden bij de totstandkoming hiervan. 

Samen beslissen. 

In maart heeft één van de locatiemanagers een presentatie gehouden van de cliëntenraad over 

het thema “Samen beslissen”. Twee leden van de cliëntenraad hebben de 

ambassadeursbijeenkomsten bijgewoond; de ambassadeurs hebben vervolgens als taak binnen de 

verschillende regio's de invoering van dit concept van werken te begeleiden. 

De opdracht aan de medewerkers, vooral de casemanagers, is om in gesprekken met de cliënt en 

de mantelzorger zicht te krijgen op wat beter “aansluit bij de vraag” van cliënt en mantelzorger. 

Na deze presentatie is de coronavirus in belangrijke mate bepalend geweest voor de omgang met 

de cliënten en hun mantelzorgers. Jammer dat hierdoor dit project niet die aandacht kon krijgen 

die het verdient. Voor 2021 zal hiervoor opnieuw aandacht gevraagd worden, immers voor onze 

cliënten achten wij zo een  “samen beslissen”-benadering van wezenlijk belang.   

Jaardag 2020 

Al vroeg in het jaar hadden de eerste gesprekken plaats over de inhoud en organisatie van de te 

houden jaardag. Helaas kon de jaardag in verband met corona geen doorgang vinden. 

Heidag. 

De zogenaamde “heidag”, een dag waarop de leden van de cliëntenraad  zich laten “bijscholen” en 

thema's bespreken die voor het functioneren van de leden van belang zijn, trof hetzelfde lot als de 

jaardag 2020. 

Van “Scholing en Advies” naar “Geriant Kenniscentrum Dementie.”  

In juni is de cliëntenraad  akkoord gegaan met de doorontwikkeling van het onderdeel “Scholing 

en Advies” binnen Geriant naar het “Kenniscentrum Dementie”. Het ontstaan van een vacature 

van accountmanager bij S&A was niet uitsluitend de aanleiding voor deze doorontwikkeling. De 

markt die aanvankelijk deels bestond uit het begeleiden van gemeentes op weg naar een 

dementie vriendelijke gemeente, verschuift. Meer dan in het verleden zijn het nu ook de 

welzijnsinstellingen en zorgaanbieders die gebruik maken van het scholingsaanbod van Geriant. 

De cliëntenraad is enthousiast over deze ontwikkeling, die Geriant wederom nadrukkelijk op de 

kaart zet daar waar het de scholing betreft. 


