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Cliëntenraad Vredewold

De Cliëntenraad van Vredewold legt in
dit document verantwoording af over
haar activiteiten en werkzaamheden in
het jaar 2021. 
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 2021  

De heer K. Leekstra, voorzitter a.i.
Mevrouw J.M. van der Heide, vice-voorzitter
De heer J.F.H. Sonnevelt. lid
Mevrouw T. Dijkhuizen, lid
Mevrouw I. Schuiling, lid
Mevrouw H. Nieuwenhuizen, lid
De heer W. Kant, lid
De heer W. de Haas, kandidaat-lid

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners
van Woonzorgcentrum Vredewold en de
cliënten die thuis verpleging en zorg
ontvangen. 
   
Mevrouw G. Dijkhuizen is op voordracht van de
Clientenraad benoemd in de Raad van Toezicht
van Vredewold.
Tenminste eens per jaar vindt er een overleg
plaats waarbij ook de cliëntvertegenwoordiger
vanuit de Raad van Toezicht aanwezig is. 
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In verband met het aftreden van een aantal leden is er
een campagne opgezet voor de werving van nieuwe
leden.
Vanuit deze werving is de heer Kant in december
toegetreden en de formele benoemingsprocedure van
de heer De Haas zal in maart 2022 worden afgerond.
De wervingscampagne voor een onafhankelijk
voorzitter heeft helaas geen kandidaten opgeleverd. 
Gelukkig is de huidige voorzitter a.i., de heer K.
Leekstra, bereid om de voorzitterstaken tot uiterlijk 1
juli  2022 waar te nemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
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 en
hun familie en mantelzorgers 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. 

 
Onderwerpen van gesprek in 2021:

Coronabeleid inclusief bezoekersregeling
Implementatie gewijzigd voedingsconcept
Jaarrekening 2020
Begroting 2021
Financiele kwartaalrapportages
Tarieven aanvullende diensten
Planvoorbereiding Huisvesting 
Benoeming leidinggevenden zorg
Mededezeggenschapsregeling
Huishoudelijk reglement
Organisatie van herdenkingsdienten
 

    
Wet Medezeggenschap Zorginstellingen
Cliëntenraden
De Cliëntenraad is lid van het Landelijk Orgaan
Cliëntenraden (LOC) en is mede hierdoor goed op de
hoogte van alle ontwikkelingen in de zorgsector. Bij de
voorbereiding van de opzet van de nieuwe
medezeggenschapsregeling is de LOC betrokken
geweest. In het jaar 2021 is de medezeggenschaps
regeling inlcusief een huishoudelijk reglement door de
Clientenraad opgesteld en in overleg met de
bestuurder vastgesteld.
 
2021: Wederom een Corona jaar
Evenals het voorgaande jaar kon er door de
Clientenraad  in verband met de Coronamaatregelen in
2021 minder vaak fysiek vergaderd worden en moest
er  worden uitgeweken naar een digitale vorm van
vergaderen.
Ondanks dat heeft de clientenraad goed kunnen
meedenken en adviseren over de meest
uiteenlopende zaken, waarvan hierboven een aantal is
genoemd. 
 
 
 
Namens de Clientenraad van Vredewold,
 
Klaas Leekstra, voorzitter a.i.
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