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1. Voorwoord 
Met  de ervaringen van de eerste lockdown in 2020, het zelf vaccineren van onze bewoners 

en later ook het  geven van de boostervaccinatie bij onze medewerkers, hebben  we de zorg 

zoveel als mogelijk kunnen continueren. 

Ons houdend aan de richtlijnen van het RIVM maakte dat ook dit jaar de vergaderingen van 

de cliëntenraad zoveel mogelijk digitaal (via Teams) heeft plaatsgevonden. 

 

 

2. De cliëntenraad 
De cliëntenraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van De ZorgSpecialist, de 

gemeenschappelijke belangen van de betrokken cliënten. De cliëntenraad bestaat uit 

minimaal drie en maximaal zeven leden. De samenstelling van de cliëntenraad is zodanig dat 

de raad: 

- Redelijkerwijs representatief kan worden geacht voor de cliënten van De ZorgSpecialist 

en 

- Redelijkerwijs in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen van de 

cliënten van De ZorgSpecialist te behartigen. 

 

3. Samenstelling cliëntenraad  
De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden: 

Mw. E. Beekhuis    Voorzitter 

Dhr. S. Bosma     Lid 

Dhr. H.W. R. Siebbeles    Lid 

Mw. M.L. Witteman    Lid 

Mw. M. Tiebie     Secretaris 

 

Alle vergaderingen worden bijgewoond door Mw. E. Vink - directielid van De ZorgSpecialist. 

De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die allen een binding hebben met de organisatie. 

De leden van de cliëntenraad zijn niet in dienst van De ZorgSpecialist. De secretaris 

daarentegen wel. 

 

Eén lid heeft in 2021 de cliëntenraad om persoonlijke redenen verlaten. Er is gestart met het 

werven van nieuwe leden. Hiervoor is samen met Mw. E. Beekhuis (de voorzitter), Mw. M. 

Tiebie (de secretaris) en Mw. E. Vink (directielid), een profiel opgesteld. Hierin zijn de 

maatschappelijke betrokkenheid en de wil een bijdrage te leveren aan de stem van de 

cliënten essentieel benoemd.   
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4. Hoe werkt de cliëntenraad 
De cliëntenraad vergadert vijfmaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen ontvangt de 

cliëntenraad alle informatie die nodig is om de algemene belangen van de cliënten te 

behartigen.  

 

5. Financiële ondersteuning 
De ZorgSpecialist is van mening dat de cliëntenraad zijn werk goed moet kunnen uitoefenen. 

Indien nodig wordt de raad dan ook financieel gefaciliteerd, bijvoorbeeld door deelname aan 

symposia te bekostigen Dit zoals verwoord in het reglement van de cliëntenraad. 

 

Behoudens de kosten voor koffie en thee, zijn er voor en door de cliëntenraad dit jaar geen 

andere kosten gemaakt dan de gewone vergaderkosten. 

 

 

6. Landelijke organisatie cliëntenraden 
De cliëntenraad van De ZorgSpecialist is geen lid van de Landelijke Organisatie 

Cliëntenraden (LOC)*.  Het besluit om geen lid te worden is in de vergadering van 7 juni 2018 

genomen. 

Aan de activiteiten en diensten die het LOC biedt is vooralsnog geen behoefte. 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks geagendeerd zodat structureel wordt geïnventariseerd of 

het lidmaatschap  van meerwaarde is voor de cliëntenraad. 

 

*LOC is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. LOC 

vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in diverse zorgsectoren. 

 

 

 

 

 

 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten (de 

achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. 

De raad is adviseur: adviseert, gevraagd en ongevraagd, de 

directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en 

dienstverlening te verbeteren. 

 

https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1024815?profile=original
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7. Commissie van vertrouwenslieden 
De commissie van vertrouwenslieden is bemiddelaar en scheidsrechter bij 

meningsverschillen tussen de cliëntenraad en de zorgaanbieder over de uitvoering van de 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De commissie kan door de 

zorgaanbieder en de cliëntenraad zelf worden samengesteld of de zorgaanbieder kan er 

voor kiezen gebruik te maken van de landelijke commissie van vertrouwenslieden. De 

commissie van vertrouwenslieden bestaat (officieel) uit drie leden. Het is in 2018 en 2019 

niet gelukt deze commissie te complementeren met een derde lid.  Er is daarom in 2020 

besloten om bij meningsverschillen tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad gebruik te 

maken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV - Landelijke Commissie 

van Vertrouwenslieden - Home) 

In 2021 is er geen gebruik gemaakt van de Commissie van Vertrouwenslieden. 

 

8. Gevraagd en ongevraagd advies  
De cliëntenraad ziet  als belangrijkste taak: het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van 

zorg binnen De ZorgSpecialist. Het uitbrengen van adviezen, gevraagd of ongevraagd, dient 

dan ook om de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de dienstverlening te bewaken en te 

verbeteren.  

 

Over de volgende onderwerpen heeft de cliëntenraad in 2021 gevraagd en ongevraagd 

advies gegeven: 

 

 

8.1 Gevraagd advies 
 

Profiel nieuw lid cliëntenraad 

Aan Mw. L. Beekhuis (voorzitter cliëntenraad) is advies gevraagd over de profielbeschrijving 

van en nieuw lid voor de cliëntenraad. 

Zie 3. Samenstelling cliëntenraad 

 

 

 

8.2. Ongevraagd advies 
 

Bijeenkomst raad van commissarissen en accountant 

De cliëntenraad dient geïnformeerd te zijn over de begroting van de organisatie. De 

voorzitter heeft in 2020  het advies gegeven jaarlijks een bijeenkomst met de raad van 

commissarissen  en de accountant te organiseren. De bijeenkomst heeft door de 

coronahectiek in 2021 niet plaatsgevonden, maar is verplaats naar het eerste kwartaal 2022. 

 

https://www.vertrouwenslieden.nl/
https://www.vertrouwenslieden.nl/
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9. Informatie aan de cliëntenraad 
De cliëntenraad is in 2021 over de volgende onderwerpen geïnformeerd: 

 

9.1 Aanbestedingen 
De raad is geïnformeerd over de aanbestedingen in de diverse gemeenten: 

 

- Voor de jeugdzorg wordt er een budgetplafond gehanteerd. 

- In Haarlem wordt individueel begeleiding  geboden in onderaannemerschap met 

Kennemerhart, een ouderenzorgorganisatie gevestigd in Haarlem 

- De invoering van het abonnementstarief – ook voor hogere inkomens – heeft een 

aanzuigende kracht gehad op de huishoudelijke zorg. Dit heeft geleid tot nijpende 

financiële situaties binnen gemeenten waardoor bezuinigen niet uit te sluiten zijn. De 

gangbare drie uur huishoudelijke zorg wordt teruggebracht naar één of twee uur 

huishoudelijke zorg. Huishoudelijke zorg wordt een algemene voorziening met als 

doel een schoon en leefbaar huis. 

-  

 

9.2 Corona informatie 
 

9.2.1 coronabesmettingen 

De cliëntenraad is tijdens iedere vergadering geïnformeerd over de mate en ernst van de 

coronabesmettingen binnen De Zorgspecialist en wat dit heeft betekend voor bezoek in 

onze kleinschalig woonvoorzieningen. 

 

 

9.2.2 Vaccinatiestatus 

De ZorgSpecialist heeft ervoor gekozen om zelf de bewoners van de kleinschalige 

woonvoorzieningen, begeleid wonen en de zusters in Alverna te vaccineren. 

In het najaar van 2021 is ook een groot deel van de uitvoerend medewerkers en de 

vrijwilligers van de hospicehuizen ‘de Heideberg’ in Santpoort, Hospicegroep Midden 

Kennemerland in Beverwijk en het Joods Hospice Immanuel in Amsterdam door de 

ZorgSpecialist geboosterd.   

 

 

9.2.3. Testen van medewerkers en het dragen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Voor het testen en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen houdt De ZorgSpecialist 

zich aan de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu).  
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9.3 Externe audit 2020 
In augustus 2021 heeft de jaarlijkse externe audit plaatsgevonden. Het doel van de audits is 

dat er een onafhankelijke externe partij vaststelt of De Zorgspecialist voldoet aan de HKZ. 

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een keurmerk 

waarmee wordt aangetoond dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. De externe audit 

2021 is afgesloten met een positief resultaat.  

 

 

9.4 Jaarbericht 2020 
Een jaarbericht geeft een overzicht van wat er in een jaar binnen De ZorgSpecialist is 

gebeurd. Het jaar bericht is voor iedereen in te zien via de website van De ZorgSpecialist 

(https://www.dezorgspecialist.nl/documenten/) 

 

Het jaarbericht 2020 is met de cliëntenraad doorgenomen.. 

 

 

9.5 Kwaliteitsplan 2021 KSW 
Het kwaliteitsplan 2021 gaat over de kleinschalig woonvoorzieningen Villa tromp, Villa Velsen 

en de HoogeBerg in Ijmuiden, Marquant in Heemskerk, Alverna in Aerdenhout en over de 

nieuwe locatie Fochteloo in Castricum. Deze locatie heeft in mei 2021 haar deuren geopend.  

In het kwaliteitsplan wordt ingegaan op de missie en visie op zorg in onze kleinschalig 

woonvoorzieningen en hoe deze zijn vervlochten in de praktijk van alle dag. 

Ook wordt in het plan aandacht besteed aan de kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn gesteld 

door het zorgkantoor om de kwaliteitsverbeteringen die in het plan zijn vastgelegd te 

realiseren. Deze gelden zullen vanaf volgend jaar integraal onderdeel zijn van de tarieven. 

Tot nu toe worden deze gelden los beschikbaar gesteld. 

 

Het plan is ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 

De cliëntenraad is akkoord met de inhoud van het plan.  

De raad adviseert om het plan eerder naar alle leden te sturen zodat de leden het plan 

zorgvuldig kan doornemen alvorens het wordt geagendeerd. 

 

 

9.6 Rapportage klachten 
Het klachtenraprapport 2020 is ter informatie aan de cliëntenraad voorgelegd. De klachten 

hebben niet geleid tot veranderingen in het beleid van De ZorgSpecialist.  

 

 

9.7 Personele veranderingen 
De raad is geïnformeerd over personele veranderingen binnen De ZorgSpecialist. Er is in 

2020 een manager specifiek voor de hospices aangesteld en is het aantal regie-

verpleegkundigen uitgebreid. 

 

http://www.dezorgspecialist.nl/documenten/
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9.8 Dag van de zorg 
Er is op 12 mei- de dag van de zorg- ruim aandacht besteed 

aan de medewerkers. Vooral om ze in het zonnetje te zetten. 

In verband met corona is dit uitgevoerd middels een drive - 

thru. 

 

 

9.9 Zorgbonussen 
De zorgbonussen à 384,71 zijn door De ZorgSpecialist 

uitbetaald aan de medewerkers. De zorgbonus 2021 is bedoeld voor zorgverleners die door 

COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 onder moeilijke 

omstandigheden zorg hebben verleend. 

 

 

9.10 Wet zorg en dwang 
De cliëntenraad is op de hoogte gebracht van de implementatie van de Wet zorg en dwang.  

In de kleinschalig woonvoorzieningen is de implementatie nagenoeg rond. Er is een start 

gemaakt  met de implementatie in de thuiszorg. 

Ook is de raad geïnformeerd over wat de status is van de onvrijwillige zorg die volgens de 

Wet wordt in gezet. Dit is met name de inzet van psychofarmaca bij onbegrepen gedrag. 

 

  

 

10. Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang 
Mw. L. Beekhuis - voorzitter van de cliëntenraad-   heeft kennis gemaakt met de twee 

cliëntvertrouwenspersonen  (CVP) Wet zorg en dwang.  De CVP ‘s werken per regio. Dit 

maakt dat De ZorgSpecialist twee CVP ’s heeft: één voor de locaties boven het kanaal en één 

voor de locaties onder het kanaal. 

 

De client vertrouwenspersonen zijn door de managers kleinschalig woonvoorzieningen op 

de locaties rondgeleid. 

 

 

11. Deelname bijeenkomsten 
De ZorgSpecialist vindt het belangrijk dat de cliëntenraad betrokken blijft bij de 

ontwikkelingen in het veld. De cliëntenraad wordt dan ook uitgenodigd voor bijeenkomsten 

van Zilveren Kruis Achmea. 

Het is aan de leden zelf om te beslissen of ze al dan niet deelnemen aan deze 

bijeenkomsten.  

In verband met corona is er in 2021 geen deelname geweest aan fysieke bijeenkomsten. 
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12.  Doelstelling 2022 
De doelstelling om in 2021 het versterken van het contact met de achterban te optimaliseen 

is door corona niet gerealiseerd. Om dit doel in 2022 te behalen wordt als eerste stap de 

cliëntenraad in het eerste kwartaal 2022 prominenter op de website geplaats (De 

ZorgSpecialist - Thuis in alle zorg). 

 

 

 

13.  Bereikbaarheid cliëntenraad 
De cliëntenraad is voor vragen, suggesties of opmerkingen schriftelijk of per e-mail te 

bereiken. Brieven gericht aan de cliëntenraad worden uitsluitend binnen de cliëntenraad 

besproken.  

Het emailadres van de cliëntenraad wordt beheerd door een lid van de cliëntenraad.  

De cliëntenraad bevestigt, bespreekt en handelt reacties zo nodig verder af.  

 

  

CONTACTGEGEVENS CLIËNTENRAAD 

ADRES : CROCUSSTRAAT 1, 2071 NW SANTPOORT-NOORD 

EMAIL: CLIENTENRAAD@DEZORGSPECIALIST.NL 

 

 

 

https://www.dezorgspecialist.nl/
https://www.dezorgspecialist.nl/

