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1. Inleiding 

 
De Cliëntenraad Dieren (hierna te noemen: ‘de Cliëntenraad’), vallend onder Attent Zorg en 
Behandeling (hierna te noemen: ‘Attent’), vertegenwoordigt de cliënten van de locaties De Oude 
Plataan, Beverode, Intermezzo en Hofstaete en van cliënten die thuis zorg van Attent ontvangen in 
Dieren.  
 
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze cliënten en geeft de 
gebiedsmanager gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg raken.  
 
De 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 Dieren in 2017 
 
Samenstelling Cliëntenraad Dieren 
Het instellingsbesluit van de Cliëntenraad Dieren bepaalt dat de Cliëntenraad uit maximaal negen 
personen bestaat: de onafhankelijk voorzitter en 8 leden.  
 
De verdeling van kiesgroepen ziet er als volgt uit:  

Kiesgroep A, Beverode:   1 zetel; 
Kiesgroep B, De Parel/De Twinkel: 1 zetel; 
Kiesgroep C, De Oude Plataan:  1 zetel;  
Kiesgroep D, Intermezzo/Hofstaete: 3 zetels; 
Kiesgroep E, thuiswonende cliënten: 2 zetels. 

 

 
Naam 

 
Namens afdeling / kiesgroep 

 
Functie 
 

 
Gerda Frederiks (tot 19-12-2017) 

      
Beverode                        / Kiesgroep A 

 
lid 

 
Giel van den Hoven 

 
De Parel/De Twinkel      / Kiesgroep B 

 
lid en vicevoorzitter 

 
Lenie Blok 

 
De Oude Plataan           / Kiesgroep C 

 
lid 

 
Gré van Prehn (tot 1-12-2017) 

 
Intermezzo                     / Kiesgroep D 

 
lid 

 
Jan Boogaard (vanaf 18-12-2017) 

 
Intermezzo                     / Kiesgroep D 

 
lid 

 
Marga Derks (tot 19-12-2017) 

 
Hofstaete                       / Kiesgroep D 

 
lid 

 
Joep Madern (tot 19-12-2017) 

 
Hofstaete                       / Kiesgroep D 

 
lid 

 
Alie Harmsen (tot 19-12-2017) 

 
Thuiswonende cliënten  / Kiesgroep E 

 
lid 

 
Geertruida van Gulyk-Kuiper  

 
Thuiswonende cliënten  / Kiesgroep E 

 
lid 

 
Berry Reijnen (tot 30-5-2017) 

 
Niet van toepassing 

 
voorzitter 

Ineke van Ouwerkerk  
(vanaf 01-09-2017) 

 
Niet van toepassing 

 
voorzitter 



Vastgesteld jaarverslag 2017 cliëntenraad Dieren Pagina 3 van 4 

Eind 2017 zijn er vier vacatures, voor twee zetels zijn al aspirant-leden gevonden. Er bestaan dan 
nog twee vacatures, namelijk voor kiesgroep D (Hofstaete) en E (thuiszorg).  
 
Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Cliëntenraad.  

De leden van de Cliëntenraad zijn op persoonlijke titel lid van de Cliëntenraad.  

 

3. Werkwijze Cliëntenraad Dieren 
 
De Cliëntenraad heeft in 2017 zes keer vergaderd. In al deze vergaderingen was de gebiedsmanager 
gedurende een deel van de vergadering aanwezig.  
 
De Cliëntenraad werd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Attent vertegenwoordigd door de 
voorzitter of vicevoorzitter. 
 
Afgevaardigden namens de cliëntenraad zijn zoveel mogelijk aanwezig geweest bij 
etagebesprekingen met cliënten, huiskameroverleggen en familiebijeenkomsten van de diverse 
locaties/afdelingen. Ook worden regelmatig herdenkingsbijeenkomsten bezocht. 
 

4. Aandachtspunten Cliëntenraad Dieren in 2017 

 
► Besproken onderwerpen 
 
Hieronder volgt een korte inventarisatie van de in de Cliëntenraad besproken onderwerpen in 2017:  

 verbeterpunten naar aanleiding van de interne evaluatie cliëntenraad; 
 welzijn/welbevinden cliënten De Parel en De Twinkel in de ochtenduren (te weinig 

toezicht/dagbesteding); 
 organisatieontwikkeling Attent en de gevolgen hiervan voor cliënten; 

 invulling vacatures leden en nieuwe voorzitter cliëntenraad; 

 foto’s en namen dienstdoende medewerkers Hofstaete op bord; 

 onder de noemer “berichten uit het veld” doen de cliëntenraadsleden verslag van 
wetenswaardigheden van de betreffende locatie die zij vertegenwoordigen;  

 rapportages uit de Centrale Cliëntenraad. 
 

5. Scholing en (thema)bijeenkomsten Cliëntenraad Dieren in 2017 
 

► 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: 

 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; 

 koffiebijeenkomst voor cliënten AZT in Dieren, georganiseerd door Zorgbelang en AZT met als 
thema ‘Attent dichtbij’; 

 open dag op Intermezzo; 

 ‘NL doet’ op afdeling Margriet; 

 visitatie van de verpleeghuisartsen. 
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6. Uitgebrachte adviezen Cliëntenraad Dieren in 2017 
 

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


