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1. Inleiding 

 
De Cliëntenraad Arnhem en Velp, vallend onder Attent Zorg en Behandeling, vertegenwoordigt de 
cliënten binnen Regina Pacis in Arnhem, Kastanjehof in Velp en cliënten die thuis zorg ontvangen in 
Arnhem en Velp. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze cliënten en 
geeft de regiodirectie gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg raken.  
Een Cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Alle leden worden in 
principe gekozen door de cliënten zelf.  
 
De Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die voor de gezamenlijke cliënten van belang zijn, zoals 
het beleid op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, huisregels, de resultaten van 
cliënttevredenheidsonderzoeken en beleid om welzijn te bevorderen. 
 

2. Leden van de Cliëntenraad Arnhem en Velp in 2016 
 
Samenstelling Cliëntenraad Arnhem en Velp 
Het instellingsbesluit van de Cliëntenraad Arnhem en Velp bepaalt dat deze Cliëntenraad uit 
maximaal acht personen bestaat: de onafhankelijk voorzitter en zeven leden.  
 
De verdeling van kiesgroepen ziet er als volgt uit:  

A. Kiesgroep PG: 2 leden; 
B. Kiesgroep somatiek: 1 lid; 
C. Kiesgroep extramuraal: 2 leden; 
D. Kiesgroep Korsakov/gpvz: 1 lid; 
E. Kiesgroep palliatief en revalidatie:1 lid. 

 

 
Naam 

 
Namens afdeling / kiesgroep 

 
Functie 

 
De heer B. Kosmeijer 

 
Park Sonsbeek / Kiesgroep A 

 
lid 

 
Mevrouw P. Palm 

 
Kastanjehof / Kiesgroep A 

 
lid 

 
Mevrouw H. Dekker 

 
Park Angerenstein / Kiesgroep B 

 
lid 

 

Mevrouw I.M. Kneefel   
 
Park Angerenstein / Kiesgroep B 

 
lid 

 
Mevrouw J.F. Mink (tot 24-3-2016) 

 
Attent Zorg Thuis / Kiesgroep C 

 
aspirant-lid 

 
De heer D. de Wit  
(vanaf 26-5-2016) 

 
Attent Zorg Thuis / Kiesgroep C 

 
aspirant-lid 

 
Mevrouw E.M.W. Westdijk 

 
De Praets / Kiesgroep C 

 
lid 

 
De heer G. van Eygen 

 
Park Klarenbeek / Kiesgroep D 

 
lid 

 
Mevrouw H. Krebbers 

 
Zypendaal / Kiesgroep E 

 
lid en vicevoorzitter 

 
De heer A. Ensink 

 
Niet van toepassing 

 
voorzitter 

 
Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Cliëntenraad.  
 
De leden van de Cliëntenraad zijn op persoonlijke titel lid van de Cliëntenraad.  
 
Eind 2016 waren er geen vacatures in de Cliëntenraad.  
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3. Werkwijze Cliëntenraad Arnhem en Velp 
 
De Cliëntenraad heeft in 2016 zes keer vergaderd. Vier keer waren één of meerdere managers bij de 
vergadering aanwezig. De regiodirecteur is drie maal aanwezig geweest, de bestuurder en een lid 
van de Raad van Toezicht zijn één maal aanwezig geweest.  
 
Daarnaast heeft de Cliëntenraad in maart 2016 een jaarvergadering gehouden voor cliënten en hun 
contactpersonen. In deze jaarvergadering werd door de voorzitter het jaarverslag 2015 en het 
jaarplan 2016 kort toegelicht. Daarnaast werd er een optreden verzorgd door het Shantykoor. 

  
Bij de familieavonden van de diverse afdelingen zijn zoveel mogelijk afgevaardigden namens de 
Cliëntenraad aanwezig geweest. 
 
De Cliëntenraad Arnhem en Velp werd in de Centrale Cliëntenraad van Attent Zorg en Behandeling 
vertegenwoordigd door de voorzitter of vicevoorzitter. 
 

4. Aandachtspunten Cliëntenraad Arnhem en Velp in 2016 

 
► Besproken onderwerpen 
 
Hieronder volgt een korte inventarisatie van de in Cliëntenraad besproken onderwerpen in 2016: 

 activiteitenjaarplan 2016 Voedingsdienst; 

 stukken over herontwikkeling Attent; 

 invoering ontbijtbuffet Regina Pacis; 

 invulling budget uit project Waardigheid en Trots; 

 evaluatie bezetting nachtdienst; 

 normen verantwoorde zorg uit Activiteitenjaarplan 2016 Attent regio Arnhem & Overbetuwe; 

 situering PG-afdeling in verband met veiligheid: interne verhuizing PG-afdeling (Sonsbeek) naar 
2e verdieping en afdeling met somatische cliënten (Angerenstein) naar begane grond (zie ook 
hoofdstuk 6, adviezen); 

 evaluatie normen verantwoorde zorg uit activiteitenjaarplan Attent, regio Arnhem & Overbetuwe; 

 rapportages door cliëntenraadsleden per afdeling; 

 rapportages uit de Centrale Cliëntenraad. 
 

 

Overige activiteiten 
●   Een afgevaardigde uit de Cliëntenraad heeft een enquête ingevuld ten behoeve van de audit  
     Gastvrijheid met Sterren voor de locatie Kastanjehof. 
 

5. Scholing en Themabijeenkomsten Cliëntenraad Arnhem en Velp in 2016 
 

► scholing  
 
Door (een afvaardiging van) de Cliëntenraad is deelgenomen aan onderstaande scholing: 

 congres Waardigheid en Trots (diverse workshops) 
 

► (thema)bijeenkomsten 
 

Door (een afvaardiging van) de Cliëntenraad is deelgenomen aan onderstaande 
(thema)bijeenkomsten: 

 themabijeenkomst ‘Kennismaking met de methode Familiezorg’ verzorgd door het 
Expertisecentrum Familiezorg. Samen met de andere lokale cliëntenraden, bestuurder en een 
afvaardiging vanuit het directieteam en management is in deze bijeenkomst over het onderwerp 
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familiezorg gesproken. 
 

 bijeenkomst zorgkantoor, onderwerp relatie tussen cliëntenraden en zorgkantoor.  
 

6. Uitgebrachte adviezen Cliëntenraad Arnhem en Velp in 2016 
 
De Cliëntenraad heeft in 2016 één (gevraagd) advies uitgebracht. Er zijn geen ongevraagde adviezen 
uitgebracht.  
 
De Cliëntenraad heeft in 2016 over onderstaande onderwerp advies uitgebracht. 

 Interne verhuizing binnen Regina Pacis (gevraagd advies) 
De Cliëntenraad Arnhem en Velp heeft positief geadviseerd over de interne verhuizing van de 
PG-afdeling (Sonsbeek) naar de tweede verdieping en de afdeling met somatische cliënten 
(Angerenstein) naar de begane grond, waarbij is opgemerkt dat de Cliëntenraad wel nauw 
betrokken moet worden bij de uitvoering in verband met de impact voor cliënten en hun 
verwanten. 
 

Adviesaanvragen die geheel Attent aangaan, worden behandeld door de Centrale Cliëntenraad. 
 


