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1.  Inleiding 
 
De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz). Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een 
adviesrecht of een verzwaard adviesrecht van een cliëntenraad geldt. Deze bevoegdheden 
zijn ook opgenomen in de tussen de Raad van Bestuur en de cliëntenraad gesloten 
samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een cliëntenraad ongevraagd advies 
uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.  
 
Ten behoeve van iedere locatie of regio van Attent Zorg en Behandeling (hierna te noemen: 
Attent) is een cliëntenraad ingesteld. Deze cliëntenraden, in totaal vijf, overleggen met het 
management van de locatie of regio over zaken die van belang zijn voor de cliënten van de 
betreffende locatie of regio en geven de (gebieds)manager(s) gevraagd en ongevraagd 
advies over besluiten die de zorg raken.  
 
Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad. In deze raad komen zaken aan de orde die voor 
cliënten van geheel Attent  van belang zijn. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lokale of regionale cliëntenraden en heeft periodiek overleg met 
de Raad van Bestuur van Attent. 
 
Voor het gebied Overbetuwe is de Cliëntenraad Overbetuwe (hierna te noemen: de 
Cliëntenraad) actief. Deze Cliëntenraad heeft zich in 2018 ingezet voor de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het onder Attent vallende huis Tertzio in 
de Bachstraat 29 in Elst én voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in de 
regio Overbetuwe  thuiszorg van Attent Zorg Thuis ontvangen.   

2.  Samenstelling van de Cliëntenraad in 2018 
 
Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. De leden zijn op 
persoonlijke titel lid van de Cliëntenraad. De voorzitter is onafhankelijk en wordt extern 
geworven. 
 
Het instellingsbesluit van de Cliëntenraad bepaalt dat dezeuit maximaal zes personen 
bestaat: een onafhankelijk voorzitter en vijf leden die samen drie kiesgroepen 
vertegenwoordigen. 

 
De verdeling van de kiesgroepen ziet er als volgt uit:  
Kiesgroep A (twee leden): cliënten (óf diens wettelijk vertegenwoordiger, partner óf  
verwanten in de 1e of 2e graad) van de somatische afdelingen; 
Kiesgroep B (twee leden): wettelijk vertegenwoordigers, partners óf verwanten in de 
1e of 2e graad van cliënten van de psychogeriatrische afdelingen; 
Kiesgroep C: (één lid): cliënten (óf diens wettelijk vertegenwoordiger, partner óf  
verwanten) die thuis wonen. 

 
In 2018 hebben wij  Henk Kolenbrander en Fenna Tiemens-van de Pas (namens  
cliënten van de psychogeriatrische afdelingen) als nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
In de vergadering van de Cliëntenraad op 28 maart 2018 is afscheid genomen van  
Loes de Valois Turk-Doeze Jager. Zij was lid namens de cliënten van de  
psychogeriatrische afdeling. Wij danken haar voor haar inzet en bijdrage aan het werk 
van de Cliëntenraad.  
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De Cliëntenraad bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen: 
 
 

Naam 
 

Namens kiesgroep 
 

Functie Einde van 
termijn  

Ilona  Janssen-
Schonenberg  

Kiesgroep A:  
Somatische cliënten 

Lid en 
vicevoorzitter 

15-6-2019 
(1e termijn) 

Erna Lintsen Kiesgroep A: 
Somatische cliënten 

Lid  15-6-2019 
(1e termijn) 

Henk Kolenbrander Kiesgroep B: 
Psychogeriatrische cliënten 

Lid 24-01-2021 
(1e termijn) 

Fenna Tiemens-van 
de Pas 

Kiesgroep B: 
Psychogeriatrische cliënten 

Lid 28-3-2021 
(1e termijn) 

Vacature Kiesgroep C: 
Cliënten die thuis wonen 

Lid  

Jan Harkema Niet van toepassing Onafhankelijk 
voorzitter 

01-03-2019 
(1e termijn) 

 
Er is per diezelfde datum één vacature in de Cliëntenraad, namelijk voor kiesgroep C: 
cliënten die thuis wonen.  
 
De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die in dienst  is van Attent.  

3.  Bijeenkomsten van de Cliëntenraad in 2018 
 

A.  Overlegvergaderingen in 2018 
 
De Cliëntenraad heeft in 2018 zes keer vergaderd. In al deze  vergaderingen was de 
gebiedsmanager gedurende een deel van de vergadering aanwezig. 

 
B.  Overige bijgewoonde bijeenkomsten in 2018 
 
(Een afvaardiging van) de Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten: 

 Overleg met vrijwilligers van de afdeling Somatiek; 

 Strategische sessie met de OR, Centrale Cliëntenraad, Directie en Raad van Bestuur; 

 Informatiebijeenkomst nachtzorgcentrale Attent; 

 Bijeenkomst met alle Raden, directie en managers van Attent over het 
Ondernemingsplan 2019-2023; 

 Presentatie schoonmaakdiensten door het nieuwe schoonmaakbedrijf;  

 Bewonerscontactoverleggen; 

 Familiebijeenkomsten; 

 Herdenkingsbijeenkomst overleden cliënten Tertzio. 
 

C.  Vertegenwoordiging in Centrale Cliëntenraad in 2018 
 
De Cliëntenraad werd in de Centrale Cliëntenraad van Attent vertegenwoordigd door de 
voorzitter of vicevoorzitter. 
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4.  Overleg met de Cliëntenraad  
 
De voorzitter heeft deelgenomen aan de besprekingen betreffende  de overdracht van de 
maaltijdvoorziening naar een nieuwe leverancier en de implementatie van de nieuwe 
werkwijze Voeding binnen Attent. 
 
Verder had de voorzitter in 2018 maandelijks overleg met de gebiedsmanager.  
 
 

5.  Besproken onderwerpen in 2018 
 
 De Cliëntenraad heeft zich in 2018 gebogen over de volgende onderwerpen: 

 Organisatieontwikkeling Attent; 

 Ondernemingsplan 2019-2023 Attent; 

 Kwaliteitsplan 2018-2019 Attent; 

 Rapportages uit de Centrale Cliëntenraad; 

 Adviesaanvragen aan de Centrale Cliëntenraad;  

 Toepassing techniek in de nachtzorg (Attent Zorgcentrale);  

 Noodprocedure bij een medewerkerstekort;   

 Gewijzigde klachtenregeling; 

 Elektronisch cliëntendossier; 

 Zorgleefplangesprekken; 

 Wijziging instellingsbesluit en samenwerkingsovereenkomst  van de Cliëntenraad; 

 Ontwikkelingen op de locatie Tertzio aan de hand van de veldnormen Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ veldnormen); 

 Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek 2017 Tertzio en het verbeterplan ten 
aanzien daarvan; 

 PR cliëntenraad en methoden om contact met de achterban te onderhouden; 

 Vormen van cliëntenoverleg en communicatie naar cliënten/verwanten; 

 Medezeggenschap Wmo-cliënten die van Attent Zorg Thuis thuishulp ontvangen; 

 Vertegenwoordiging cliënten Attent Zorg Thuis via een klantenpanel; 

 Dienstverlening aan cliënten Attent Zorg Thuis en de communicatie daarover; 

 Schoonmaakdiensten en de overgang naar een andere aanbieder; 

 Wijzigingen in de maaltijdvoorziening  en overgang naar een andere leverancier; 

 Invulling vacature vertegenwoordiging cliënten Attent Zorg Thuis; 

 Renovatie lift en plaatsen van kastjes met codes; 

 Bewegingsvrijheid cliënten van de psychogeriatrische afdelingen door middel van 
leefcirkels; 

 Organisatie mantelzorgcafé; 

 Informatie naar eerste contactpersonen over diverse onderwerpen (voorzieningen, 
dienstverlening, zorgzwaartepaketten, deelname aan activiteiten door cliënten etc.);  

 Telefoonkosten en uitbreiding zenderpakket  televisiezenders; 

 Procedures rondom het wassen en het merken van kleding en de hoogte van de 
waskosten; 

 Informatieverstrekking aan cliënten/eerste contactpersonen over aanvullende 
diensten op facilitair gebied; 

 Aanpassingen in het gebouw en klimaatbeheersing;  

 Notulen familiebijeenkomsten en bewonerscontactoverleggen; 

 Introductie en inwerkprogramma t.b.v. nieuwe leden van de cliëntenraden. 
 

De Cliëntenraad heeft de volgende functionarissen uitgenodigd voor een kennismaking in de 
vergaderingen in 2018: 
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 Ans Hermans (teamleider services); 

 Annelies Wolberts (senior verpleegkundige). 
 

De teamleider services (Ans Hermans) is in 2018 in enkele vergaderingen aanwezig geweest 
bij de bespreking van diverse facilitaire onderwerpen.  

6.  Scholing Cliëntenraad in 2018 
 
Door de Cliëntenraad is dit jaar niet deelgenomen aan scholing. 
 
Door de voorzitter is deelgenomen aan een voor de Centrale Cliëntenraad georganiseerde 
scholingsbijeenkomst door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC).  
In 2019 zal een dergelijke bijeenkomst ook voor de leden van de lokale/regionale cliënten-
raden van Attent worden georganiseerd. 

 
 

7.  Uitgebrachte adviezen Cliëntenraad in 2018 
 
De Cliëntenraad heeft in 2018 geen formele adviezen uitgebracht. 
Adviesaanvragen die geheel Attent aangaan, worden behandeld door de Centrale 
Cliëntenraad. 
 
 

8.  Slotopmerking 
 
Wij kijken met tevredenheid terug op 2018: vanuit het cliëntenperspectief hebben wij diverse 
onderwerpen met de gebiedsmanager kunnen bespreken en zijn wij in een vroeg stadium 
door hem geraadpleegd over de voor cliënten van belang zijnde onderwerpen en plannen. 
De contacten met de achterban hebben we – naast de directe binding als familie - kunnen 
realiseren door altijd aanwezig te zijn tijdens de bewonerscontactoverleggen en de 
familiebijeenkomsten, door regelmatig de afdelingen te bezoeken en door in de 
wandelgangen gesprekken aan te knopen met cliënten. De cliëntenraad is in 2018 verder 
doorgegroeid naar een team van leden dat elkaar aanvult en versterkt met deskundigheid op 
verschillende gebieden. De raad prijst zich gelukkig met de fijne locatie die Tertzio is en met 
de deskundigheid en betrokkenheid van de gebiedsmanager, waarmee in goed overleg 
zaken besproken kunnen worden. In 2019 gaan we voort op de ingeslagen weg. Er zal 
worden ingezet op de werving van een nieuw lid voor de afdeling Somatiek en verder worden 
nagedacht over de invulling van de vertegenwoordiging van de thuiszorgcliënten.  

 
 

9.  Verspreiding jaarverslag 
 
De verspreiding van dit jaarverslag zal plaatsvinden onder de Raad van Bestuur, de Raad 
van Toezicht, het Directieteam, de gebiedsmanager en de Centrale Cliëntenraad.   
 
Het jaarverslag zal worden geplaatst op de website van Attent en op AttentNet (Intranet van 
Attent). Daarnaast zal via “Attent Actueel” bekendheid worden gegeven aan het verschijnen 
van dit jaarverslag. Verder zal een exemplaar van het jaarverslag op alle afdelingen in 
Tertzio ter inzage worden gelegd.  
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Tenslotte zal er, indien daaraan behoefte bestaat, een toelichting op het jaarverslag worden 
gegeven in de familiebijeenkomsten. 
 
 

10. Informatie  
 
Met dit jaarverslag heeft de Cliëntenraad inzicht willen geven in haar werkzaamheden in 
2018. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in het werk van de Cliëntenraad, kijk 
dan op    
https://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-familie/clientenraad/clientenraad-
overbetuwe of neem contact op met de voorzitter van de Cliëntenraad, Jan Harkema via   
JHarkema1@kpnmail.nl  
 
 
Elst, maart 2019 
 
Namens de Cliëntenraad Overbetuwe,  
Jan Harkema, voorzitter 

https://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-familie/clientenraad/clientenraad-overbetuwe
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