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Voorwoord 

 

Vernieuwing  

 

Er zijn in het afgelopen jaar flinke stappen gezet in de organisatie Rosengaerde 

ter verbetering van de zorg voor bewoners en voor die van de externe cliënten.  

Dit is geen proces dat in 2019 werd afgerond, maar vormt een in de jaren 

doorlopend geheel van vernieuwing en verbetering. 

Wij spreken graag onze waardering uit over de wijze waarop het bestuur, de 

Raad van Toezicht en alle medewerkers hieraan inhoud hebben gegeven en 

over de manier waarop zij allen zijn omgegaan met deze veranderingen.   
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Cliëntenraad 

De Cliëntenraad is bij alle belangrijke besluiten betrokken en heeft daarop 

vanuit het adviesrecht gereageerd. Dat betekent dat de cliëntenraad 

rechtstreeks invloed heeft uitgeoefend op de besluitvorming van de 

zorginstelling. 

Werkwijze 

De cliëntenraad voert geregeld overleg met de bestuurder/directeur, Esther 

Liefers, over alles wat de zorg voor de cliënten beïnvloedt, zoals voorgenomen 

besluiten, beslissingen, veranderingen of verbeteringen in de aanpak van de 

geleverde zorg. Zo ontstaat er een belangrijke wisselwerking in het overleg 

over nieuwe plannen en noodzakelijke veranderingen aan de ene kant, en de 

wensen en verlangens van de cliënten aan de andere kant.  

Daarnaast vertegenwoordigen de individuele leden van de cliëntenraad ook 

een afdeling. Op deze manier proberen zij ook een goed beeld te krijgen van de 

dagelijkse praktijk van de zorg voor de bewoners van het verpleeghuis. De 

Cliëntenraad heeft ook een eigen identiteit in die zin dat de raad een eigen 

geluid laat horen, een eigen mening kan vormen en een eigen zienswijze heeft 

op wat “zorg” in feite behoort te zijn. Kortom de cliëntenraad wil een 

gelijkwaardige gesprekspartner voor de zorginstelling zijn. De leden worden 

gekozen voor een bepaalde termijn (2 x 3 jaar), zijn onafhankelijk, kiezen een 

eigen voorzitter uit hun midden, evenals een vicevoorzitter, hebben een eigen 

verslaglegging en een eigen archief. Het cliëntenraadswerk geschiedt op 

vrijwillige basis. De zorginstelling verschaft alle nodige faciliteiten om dit werk 

mogelijk te maken, zoals een vergaderruimte en een medewerker voor 

ambtelijke ondersteuning, zoals het notuleren van vergaderingen, het 

ontvangen van de post voor de cliëntenraad, het maken van afspraken, e.d.. 

Kerndoel 

De Cliëntenraad heeft als kerndoel om vanuit haar adviesrol een actieve 

bijdrage te  leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg, door de 

ontwikkelingen van  Rosengaerde indien nodig, te beïnvloeden vanuit de  

gemeenschappelijke belangen van de cliënten.  De Cliëntenraad richt zich 

daarbij met name op die aspecten van de zorg die een directe relevantie 

hebben voor de wijze waarop cliënten de zorg ervaren en voor  de bevordering 

van hun welbevinden.   
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Samenstelling raad 

Vicky Rijpkema 
 

Voorzitter 

Paul Slot Vicevoorzitter en 
aanspreekpunt 
verpleeghuis boven 

Hennie Kappert Aanspreekpunt 
verpleeghuis 
beneden 

Jan Oost Aanspreekpunt 
Pleijendal/Schoolstr
aat 

Tonny Zijsveld Aanspreekpunt 
grote en kleine 
Brandkolk 

Lex Bol Aanspreekpunt 
Thuiszorg in de wijk 

Eef Kleinherenbrink Aanspreekpunt  
Het Anker 
Lemelerveld 
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Activiteiten  

 

Vergaderingen in 2019 

De cliëntenraad vergadert met een ritme van 1 x per maand, met uitzondering 

van de maand augustus. Aan het begin van de vergadering wordt standaard 

uitgenodigd de bestuurder/directeur Esther Liefers, die ons op de hoogte 

houdt van lopende zaken, daarna zijn de vergaderingen verder besloten. Ook 

nodigen wij gasten uit om ons te laten informeren. Een maal per kwartaal 

wordt de manager zorg intramuraal uitgenodigd en op afroep de manager 

Thuiszorg. Twee maal per jaar vergadert een afgevaardigde van de Raad van 

Toezicht mee. In 2019 werd er vergaderd op: 21 januari, 18 februari, 18 maart, 

8 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 

december.  

Verder werden wij betrokken bij de uitslag van geplande en ongeplande 

inspectiebezoeken.  

Commissies/werkgroepen 

Deelname aan verschillende commissies: 

Werkgroep Mantelzorg Paul Slot 

Commissie Herdenkingsdiensten Jan Oost 

Menucommissie Tonny Zijsveld 

Innovatiecommissie Paul Slot 

  

Lerend Netwerk 

De Cliëntenraad neemt deel aan het Lerend Netwerk, waarbij 

vertegenwoordigers van Het Zand, ZGR, Baalderborgh Groep en Rosengaerde 1 

maal per kwartaal met elkaar om de tafel gaan om ervaringen en ideeën uit te 

wisselen. Zo hopen wij van elkaar te kunnen leren.  

 

 

 

 



 

 

6 Jaarverslag Cliëntenraad Rosengaerde 

 

Vergaderonderwerpen in 2019   

Niet alle onderwerpen die besproken worden leiden tot een advies. Het gaat er 

vaak om aandacht te besteden aan een probleem of toestand, om zaken te 

signaleren waarin de cliëntenraad zich moet verdiepen, kortom: om te 

overleggen. Besproken werden de volgende onderwerpen:  

• Kwaliteit van zorg 

• Jaarplan, Kwaliteitsplan en Begroting 

• Hoe de Cliëntenraad zich dichter bij de cliënten kan plaatsen 

• Rookbeleid 

• Bouw en verbouw 

• Eten en ontmoeten 

• Jaarverslagen  

• Evacuatie bij brand 

• Wijziging organisatiestructuur 

• Leidraad personeelsbezetting 

• Functie woonondersteuner 

• Project Langer Thuis 

• Nieuwe technologie 

• Ruimteplan in Rosengaerde 

• Klachtenrapportage 

• Rapportages m.b.t. incidenten cliënten 

• Vernieuwing gemeenschapsruimte Het Anker  

• Kwartaalrapportages 

• Wijziging nachtdienst Zorg Thuis 

• Project Onbegrepen Gedrag 

• Gewijzigde routes maaltijdbezorging 

• Kwaliteit stoelen in Rosengaerde, m/n/ in de Blauwe Bogen 

 

Bijeenkomsten bezocht door leden van de cliëntenraad 

Verder namen leden van de Cliëntenraad deel aan belangrijke overleggen en 

bijeenkomsten van Rosengaerde, zoals overleg met de directeur/bestuurder, 

met het Zorgkantoor, overleg opzet projecten ter verbetering van de zorg en 

het vervolg daarop, deelname aan overleg vernieuwing vrijwilligersbeleid, 

bezoek aan activiteiten voor bewoners door vrijwilligers, Beleidsochtend, 
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overleg m.b.t. verbouw en nieuwbouw, bezoek bijeenkomsten Het Anker, 

deelname aan project Kanaalpark Lemelerveld. 

 

Te verwachten aandachtsgebieden 2020 

• Het speerpunt blijft, net als in 2019 zo goed mogelijk contact te maken 

met de bewoners van Rosengaerde en met de externe cliënten. Wij zijn 

immers de groep die de spreekbuis; de vertegenwoordiging van de 

bewoners/cliënten is. 

• Nieuwbouw 

• Kwaliteit van zorg met de wens van de cliënt als uitgangspunt 

• Project Langer thuis 

 

Adviezen 

In 2019 heeft de Cliëntenraad de volgende positieve adviezen uitgebracht: 

• Verhoging particuliere tarieven Huishouding 

• Begroting en Jaarrekening 

• Wijziging organisatiestructuur 

• Prijsverhoging maaltijden Tafeltje-dek-je 

• Rookbeleid 

• Wijziging nachtdienst Zorg Thuis 

• Plaatsing camera’s in de Blauwe Bogen 

 

 

 

 

Contact met de achterban is de motor van de 

medezeggenschap. 

 

Laat van u horen! 




