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Jaarverslag cliëntenraad Geriant 2017 

Inleiding  

Het jaarverslag 2017 geeft een overzicht van de werkzaamheden, die door de cliëntenraad in 

2017 zijn verricht. Ieder jaar wordt er stelselmatig gewerkt. Onze plannen, doelen en werkwijzen 

leggen wij vast in een jaarplan. Belangstellenden kunnen het jaarplan bij de ondersteuner 

opvragen. Het emailadres is: cliëntenraad@geriant.nl. Het wordt u dan digitaal toegezonden. 

Wettelijke verplichting 

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd, dat Geriant wettelijk 

verplicht is een cliëntenraad in te stellen en bij haar advies in te winnen over onderwerpen, die 

direct invloed hebben op haar zorg- en dienstverlening. 

De wetgever geeft de cliëntenraad een aantal instrumenten om de medezeggenschap 

daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen. 

Waar staat de cliëntenraad voor? 

Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gezamenlijke belangen van Geriant-

cliënten. De cliëntenraad brengt advies uit aan de directie van Geriant over bijvoorbeeld de 

dienstverlening aan cliënten of wijzigingen in de doelstellingen van Geriant. Zaken waar de 

cliëntenraad bij betrokken is, zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg aan cliënten of het toezien 

op correcte afhandeling van klachten. Ook heeft de cliëntenraad de mogelijkheid ruggespraak te 

houden met de cliënten van Geriant. De ervaringen van de cliëntenraad worden besproken met de 

directie van Geriant. 

Organisatie/faciliteiten 

Om het bovenstaande te realiseren wil de cliëntenraad reeds in een vroeg stadium meedenken 

over voor de cliënt belangrijke ontwikkelingen. Hiertoe heeft de cliëntenraad 2-maandelijks 

overleg met de directie. Daarnaast wordt de cliëntenraad door de directie geïnformeerd over 

belangrijke (zorg)ontwikkelingen. De cliëntenraad treedt niet op als Klachtencommissie. Daarvoor 

is binnen Geriant een aparte klachtenprocedure. Wel wordt de cliëntenraad gerapporteerd over 

klachten en de wijze waarop deze zijn behandeld en afgehandeld. 

Gezien alle maatschappelijke veranderingen, in het bijzonder die in de zorg (overheveling van 

taken naar gemeenten en zorgverzekeraars), die op 1 januari 2015 zijn ingegaan, hecht Geriant 

grote waarde aan een goed functionerende en een volledig bezette Cliëntenraad. Geriant heeft 

geen apart budget voor de cliëntenraad, maar stelt de wettelijk voorgeschreven middelen ruim ter 

beschikking. Daardoor kan de cliëntenraad ieder jaar scholing volgen, de vergaderingen houden 

waarbij de reiskosten van de leden worden vergoed en de jaardag kan worden gehouden. 

Daarnaast stelt Geriant een cliëntenraadondersteuner (gemiddeld zes uur per week) beschikbaar.  

Samenstelling van de cliëntenraad per 31 december 2017

 De heer Peter Hoogenbosch, voorzitter 

 De heer Jan Dekker 

 Mevrouw Fia Groot-Schenk (aftredend per 1-1-2018) 

 De heer Ben Reiff 

 Mevrouw Marijke Verbeek 

 De heer Adelbert Smal 

 Mevrouw Olga Wendelgelst 

 De heer Jim Schouman 

 De heer Jan Willem Frans 

 Mevrouw Sonja Klare, ondersteuner

In 2017 is de samenstelling van de cliëntenraad gewijzigd; een nieuwe voorzitter is benoemd en 

daarnaast zijn er 2 nieuwe leden toegetreden. 
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De directie legde de volgende adviesaanvragen/onderwerpen voor aan de cliëntenraad: 

Interne organisatie 

• Notitie herziening beleidscyclus       

• Tweejarenplan 2017-2019  

• Begroting 2017/recapitulatie begroting 2017 

• Jaarverslag inclusief jaarrekening 2016 Geriant 

• Opvolging voorzitter cliëntenraad 

• PR-plan werving cliëntenraadsleden 

• Offertetraject zorginkoop 2017  

• Heidagsessie/scholingsbehoefte cliëntenraadsleden 

• Cijfers 2016 over bij Geriant aangemelde cliënten   

• Financieel overzicht kosten cliëntenraad 

• Evaluatie Medewerker tevredenheidsonderzoek 2016  

• Herpositionering geneesmiddelencommissie  

• Adviesaanvraag aangaande herbenoeming twee leden van de RvT. De cliëntenraad heeft 

hierin positief geadviseerd.  

• Landelijk congres cliëntenraden op 9 oktober 2017 

• Offertetraject zorginkoop 2018 

 

Informatie en communicatie cliënten 

• Invulling jaardag cliëntenraad 2017 

• Jaarverslag cliëntenraad 2016 

• Voorstel foldermateriaal 

 

Kwaliteitsbeheersing en meting van resultaten 

• Algemene rapportage interne kwaliteitsaudit Geriant  

• Consequenties Europese privacy wetgeving-AVG  

• MICO rapport 2016-2, 2017-1  

• Evaluatie cliënttevredenheidonderzoek 2016 

• Delegatie vanuit cliëntenraad bij strategiesessie “stakeholdersanalyse” 

• Regeling bereikbaarheid Geriant 

• Interne audit 2017 

• Presentatie wensen- en waardenhulp eigen regie bij dementie 

• Herijking kwaliteitssysteem 

• ROM  

• Delegatie van de cliëntenraad neemt deel aan de kwaliteitsreview  

• Evaluatie cliëntentevredenheidsonderzoek 2017-1 (Geriant-kliniek en ambulant) 

 

On-line ondersteuning en ICT    

• Familienet 

• ECD werkervaring  

• Informatieveiligheid ICT 

• Delegatie cliëntenraad neemt deel aan de cursus dichterbij dementie 

• Presentatie over de pilot Philadelphia  
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Inhoud 

• Euthanasiebeleid Geriant 

• Aanbod in verzorgingshuizen (modulen WLZ intramuraal) 

• Ontwikkeling instrument voor inschatten veilig thuis wonen 

• Palliatieve zorg Geriant-kliniek 
 

Participatie wetenschappelijk onderzoek 

• Instemming cliëntenraad voor onderzoek “veerkracht bij mantelzorgers” door mw. M. Totté 

onder de mantelzorgers van cliënten bij Geriant. 

• Deelname aan crisisonderzoek Nijmegen toelichting door mw. Simone Hendriks 

Deskundigheidsbevordering 

In augustus 2017 werd er een “heidag” georganiseerd voor de cliëntenraadsleden. Hierin stonden 

de onderwerpen ‘financiële structuur (ZW, WMO, WLZ)’ en ‘stakeholdersanalyse’ centraal.  

Bijzondere bijeenkomsten 
De cliëntenraad en ondernemingsraad hadden in september een overleg. Onderwerpen van het 

overleg waren: voorbereiding overleg RvT/OR/CR, evaluatie van de nieuwe “kaderovereenkomst 
werktijden”, scholing en advies, strategiesessies evaluatie, tussentijdse rapportage trekkers 
tweejarenplan, werkdruk, ECD en verzuimcijfers.  
 
Op 18 september 2017 werd weer een jaardag georganiseerd in hotel Jules te Heerhugowaard 

waar ruim 325 mantelzorgers en cliënten werden ontvangen. Prof. dr. Wiesje van der Flier hield 
een lezing over de oorzaak en het ontstaan van Alzheimer en de zoektocht naar oplossingen. Zij is 
als hoofd klinisch onderzoek verbonden aan het Alzheimercentrum van het VUmc.  
 
Bij de septembervergadering van de Raad van Toezicht waren de cliëntenraad en 

ondernemingsraad aanwezig. De overlegvorm betrof een brainstormsessie aan de hand van 

prikkelende stellingen over samenwerking, groei, aandachtsgebied en onafhankelijkheid. 


