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Cliëntenraad Vredewold

De Cliëntenraad van Vredewold legt in
dit document verantwoording af over
haar activiteiten en werkzaamheden in
het jaar 2020. 
Uitgangspunt bij het werk van de
Cliëntenraad is de Wet
Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ).  Deze wet
noemt expliciet de onderwerpen
waarvoor adviesrecht of
instemmingsrecht geldt. 

 

Samenstelling Cliëntenraad Vredewold per
31 december 2020  

De heer K. Leekstra, voorzitter a.i.
Mevrouw J.M. van der Heide, vice-voorzitter
De heer J.F.H. Sonnevelt
Mevrouw J.E. Geertsema
Mevrouw T. Dijkhuizen
Mevrouw R. Jager
Mevrouw I. Schuiling, kandidaat-lid
Mevrouw H. Nieuwenhuizen, kandidaat lid

 
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners
van Woonzorgcentrum Vredewold en de
cliënten die thuis zorg en verpleging 
ontvangen. 
De Cliëntenraad van Vredewold bestaat voor
het merendeel uit vertegenwoordigers van de
cliënten.  
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In het verslagjaar is de voorzitter van de Cliëntenraad,
de heer Van der Til, afgetreden in verband met het
aflopen van de zittingstermijn. De vacature van
voorzitter is (tijdelijk) opgevuld door de benoeming van
de heer K. Leekstra.
In de loop van het jaar 2020 hebben er drie
kandidaat-leden een aantal vergaderingen van de
Cliëntenraad bijgewoond, waarna mevrouw I. Schuiling
en mevrouw H. Nieuwenhuizen in 2021 voor
benoeming zijn voorgedragen. De derde kandidaat
heeft afgezien van toetreding tot de raad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jaar 2020 is op voordracht van de cliëntenraad
mevrouw Gea Dijkhuizen benoemd in de Raad van
Toezicht.
Tenminste eens per jaar vindt er overleg plaats met de
cliëntvertegenwoordiger vanuit de Raad van Toezicht. 
 
Belangenbehartiging  
De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten
van Vredewold en ziet toe op de kwaliteit van de zorg-
en dienstverlening. Om het werk goed te kunnen doen,
wil de Cliëntenraad graag weten wat de cliënten
belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening
in Vredewold ervaren. 
De informatie die de Cliëntenraad verzamelt door het
contact met de cliënten, komt onder meer aan de orde
in het overleg dat de raad heeft met de bestuurder en
manager zorg van Vredewold. Het overleg met de
bestuurder vindt minimaal eens per twee maanden
plaats en vaker indien nodig. 
De Cliëntenraad praat mee over diverse (beleids)zaken
en geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies.
Om inzicht te krijgen in bepaalde materie wordt er af
en toe een materiedeskundige en/of leidinggevende
uitgenodigd om een toelichting te geven. 
In het jaar 2020 is er 7 keer vergaderd waarvan 5 maal
in aanwezigheid van de bestuurder. 
  

 
Onderwerpen van gesprek in 2020:

Benoeming lid Raad van Toezicht op
voordracht van de Clientenraad
Implementatie gewijzigd voedingsconcept
Implementatie gewijzigde dienstverlening
huishoudelijk dienst
Jaarrekening 2019 en Begroting 2020
Financiele kwartaalrapportages
Voortgang traject Waardigheid en Trots op
Locatie
Tarieven aanvullende diensten
Huisvesting en aankoop pand
Wet Zorg en Dwang en kennismaking
cliëntvertrouwenspersoon WZD
Coronabeleid inclusief bezoekersregeling
Benoeming leidinggevenden zorg
Statutenwijziging Stichting Vredewold
Fusie Stichting Vredewold en Stichting
Ouderenvoorzieningen Leek 

    
Wet Medezeggenschap Zorginstellingen
Clientenraden
De Cliëntenraad is lid van het Landelijk Orgaan
Cliëntenraden (LOC) en is mede hierdoor goed op de
hoogte van alle ontwikkelingen in de zorgsector. In
december 2019 heeft een delegatie van de
Cliëntenraad een voorlichtingsbijeenkomst van het
LOC bijgewoond over de invoering van de Wet
Medezeggenschap Clientenraden Zorg (WMCZ) per 1
juli 2020.  In vervolg hierop is in 2020 een consulent
van de LOC uitgenodigd om de Cliëntenraad te
informeren over en goed voor te bereiden op de
gewijzigde wetgeving. Begin 2021 zal hieraan een
vervolg worden gegeven door de vaststelling van een
nieuwe medezeggenschapsregeling en huishoudelijk
reglement.
 
2020: Corona jaar
In verband met de Coronamaatregelen is er in 2020
uiteraard minder vaak fysiek vergaderd door de
Cliëntenraad.
Wel heeft de Cliëntenraad meegedacht en geadviseerd
over alle maatregelen rondom de Corona en dan met
name de bezoekregeling.
 
 
Namens de Clientenraad van Vredewold,
 
Klaas Leekstra, voorzitter a.i.
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