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1. Inleiding 
 

Met het instellingsbesluit cliëntenraad Doesburg van 1-11-2013 vertegenwoordigt de cliëntenraad 
Doesburg de gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen St. Elisabeth, De Hessegracht en 
van cliënten die thuis zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen. 
 
De cliëntenraad geeft de regiodirectie gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg 
raken. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. Alle leden worden 
in principe gekozen door de cliënten zelf. 
 

2. Leden van de cliëntenraad Doesburg in 2017 
 

Het instellingsbesluit van de cliëntenraad Doesburg bepaalt dat deze cliëntenraad uit maximaal vijf 
personen bestaat: een onafhankelijk voorzitter en vier leden die samen drie kiesgroepen 
vertegenwoordigen: 
 
Kiesgroep A (2 leden): cliënten (of diens wettelijk vertegenwoordiger, partner of verwanten in de 1e 
of 2e graad) van locatie St. Elisabeth; 
 
Kiesgroep B (1 lid): wettelijk vertegenwoordigers, partners of verwanten in de 1e of 2e graad van 
cliënten van locatie De Hessegracht. 
 
Kiesgroep C (1 lid): cliënten die thuis wonen 
. 
De cliëntenraad bestond in 2017 uit de volgende personen: 
 

Namen Kiesgroep Einde zittingstermijn 

 
Mw. M. Rhemrev 
 

 
A: St. Elisabeth 

 
15-05-2018 (einde 2e termijn) 

 
Mw. J. Reinders 
 

 
A: St. Elisabeth 

 
17-1-2020 (einde 1e termijn) 

 
Mw. D. Troost 
 

 
B: De Hessegracht 

 
21-11-2020 (einde 1e termijn) 

 
Mw. D. van Duren 
(tot 31-12-2017) 

 
C: Cliënten die thuis wonen 

 
09-12-2017 (einde 1e termijn) 

 
Mw. M. Grandia 
 

 
Voorzitter  

 
01-05-2020 (einde 3e termijn) 

 

 
Eind december 2017 was er één vacature in de cliëntenraad, namelijk voor kiesgroep C: cliënten die 
thuis zorg van Attent ontvangen. 
Een ambtelijk secretaris ondersteunt de cliëntenraad.  
De leden van de cliëntenraad zijn op persoonlijke titel lid van de cliëntenraad.  

 
3. Vergaderingen in 2017 
 
De cliëntenraad Doesburg heeft in 2017 acht keer vergaderd.  
De manager zorg/gebiedsmanager is vijf maal bij deze vergaderingen aanwezig geweest. De 
bestuurder van Attent is eenmaal aanwezig geweest. De directeur Zorg en Behandeling is vier maal 
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bij een vergadering aanwezig geweest. Een lid van de Raad van Toezicht van Attent is ook eenmaal 
aanwezig geweest bij een vergadering van de cliëntenraad. 
 
De cliëntenraad Doesburg werd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigd door voorzitter 
Marian Grandia. 

 
4. Besproken onderwerpen in 2017 

 
Hieronder volgt een korte inventarisatie van de in cliëntenraad besproken onderwerpen in 2017:  
 

 volgen ontwikkelingen rondom de nieuwbouw voor St. Elisabeth en met name de gevolgen 
hiervan voor cliënten; 

 organisatieontwikkeling Attent; 

 inspectierapporten Sociale Zaken en Gezondheidszorg St. Elisabeth; 

 verbeter- en ontwikkeltraject St. Elisabeth; 

 kennismaking met nieuwe gebiedsmanager Doesburg; 

 mogelijkheid van cliëntenpanel Attent Zorg Thuis; 

 schoonmaak; 

 werving lid cliëntenraad namens De Hessegracht; 

 aanpassing folder cliëntenraad 

 pilot “Muziek op Maat”, besproken met geestelijk verzorger; 

 rapportages uit de Centrale Cliëntenraad. 
 

5. Scholing en bijeenkomsten Cliëntenraad Doesburg in 2017 
 

► scholing  
 
Er is niet deelgenomen aan externe scholingsbijeenkomsten, anders dan intern. 
 
► bijeenkomsten 

 
Door (een afvaardiging van) de cliëntenraad is deelgenomen aan onderstaande bijeenkomsten. 
 

 herdenkingsbijeenkomsten voor overleden cliënten; 

 bijeenkomst met bestuur en directieteam Attent (samen met de andere cliëntenraden van Attent) 
over stand van zaken herontwikkeling Attent en Kwaliteitskader; 

 bijeenkomst met leden CCR, afgevaardigden namens cliënten van Attent Zorg Thuis (AZT) en 
directeur AZT/kortdurende zorg over o.a. contact leggen met cliënten AZT; 

 open dag van de zorg; 

 cockpitoverleggen (overleggen met diverse disciplines St. Elisabeth); 

 voorlichtingsbijeenkomsten met cliënten en 1e contactpersonen van cliënten St. Elisabeth; 

 familiebijeenkomst De Hessegracht. 
 

6. Uitgebrachte adviezen in 2017 
 
De Cliëntenraad heeft in 2017 geen adviezen uitgebracht.  
  
Adviesaanvragen die geheel Attent aangaan, worden behandeld door de Centrale Cliëntenraad. 


