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1. Inleiding 
 
De cliëntenraad Rheden vertegenwoordigt de cliënten van Rhederhof, De Boomgaard, 
Kastanjehof (vanaf november 2017) en cliënten woonachtig in Rheden, die thuis zorg van 
Attent ontvangen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. De cliëntenraad geeft de 
gebiedsmanager 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. 
 
De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen. Deze wet geeft ook aan welke bevoegdheden en mogelijkheden de raad 
heeft om zijn werk te kunnen doen.  
 
De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die voor de gezamenlijke cliënten van belang 
zijn, zoals het gevoerde en te voeren beleid op het gebied van kwaliteit van de 
dienstverlening, huisregels, cliënttevredenheidsonderzoeken en de uitkomsten daarvan en 
beleid om welzijn te bevorderen. 

2. Leden van de cliëntenraad Rheden in 2017 
 
Samenstelling cliëntenraad Rheden 
Het instellingsbesluit van de cliëntenraad Rheden bepaalt dat deze cliëntenraad uit maximaal 
zeven personen bestaat: zes leden en een onafhankelijk voorzitter.  
 
De verdeling van kiesgroepen ziet er als volgt uit:  
 

 twee leden voor kiesgroep A: cliënten (of diens wettelijk vertegenwoordigers, partner 
of verwanten in de 1e of 2e graad) van Rhederhof; · 

 één lid voor kiesgroep B: wettelijk vertegenwoordigers of de partner of verwanten in 
de 1e of 2e graad van cliënten van De Boomgaard; · 

 één lid voor kiesgroep C: cliënten (óf de wettelijk vertegenwoordiger óf de partner óf 
verwanten in de 1e of 2e graad) die in Rheden thuis zorg van Attent ontvangen; 

 één lid voor kiesgroep D: cliënten of wettelijk vertegenwoordiger van De Dorpskerk; 

 één lid voor kiesgroep E: wettelijk vertegenwoordiger of de partner of verwanten/1e 
contactpersoon in de 1e of 2e graad van cliënten van Kastanjehof. 
 

De leden van de cliëntenraad zijn op persoonlijke titel lid van de cliëntenraad.  
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Onderstaand schema betreft de leden van de cliëntenraad in 2017.  
 

 
Naam 
 

 
Namens kiesgroep / functie 
 

 
Aanvangsdatum van  
termijn  

 
Karin Karlietis  
(tot 19-05-2017) 

 
Kiesgroep A: Rhederhof, lid 
 

 
01-07-2014 (2e termijn) 

 

Annemarie Besselink 
 

Kiesgroep A: Rhederhof, 
aspirant-lid 

 

n.v.t. 

 
Ap Bruger 

 
Kiesgroep A: Rhederhof, lid 
 

 
01-09-2017 (3e termijn) 

 
Henk van Zadelhoff  
 

 
Kiesgroep B: De Boomgaard, 
lid en vicevoorzitter 
 

 
23-03-2015 (1e termijn) 

 

Janny Harmsen 
 

Kiesgroep C: Thuiszorg, lid 
 

01-02-2017 (2e termijn) 
 

 

Herman van Amerom 

(tot maart 2017) 

 

Kiesgroep D: Rhederhof, lid 
 

17-10-2014 (2e termijn) 

 
Ben Dorland 
 

 
Kiesgroep D: Rhederhof, lid 

 
02-06-2017 (1e termijn) 

 
Pia Palm 

 
Kiesgroep E: Kastanjehof, lid 
 

 

01-03-2015 (2e termijn) 

 
Rudi Rikken 
 

 
Onafhankelijk voorzitter 
 

 
01-04-2017 (3e termijn) 

 
De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Ellen Boevink, die in dienst is 
van Attent Zorg en Behandeling.  

3. Werkwijze cliëntenraad Rheden 
 
De cliëntenraad heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Vijf keer waren één of meerdere managers 
bij de vergadering aanwezig. De directeur Zorg en Behandeling is bij één vergadering 
aanwezig geweest. 
 
Daarnaast heeft de cliëntenraad in mei 2017 een jaarvergadering gehouden. Deze 
jaarvergadering is door ongeveer 65 cliënten en familieleden bezocht. In deze 
jaarvergadering werd door de voorzitter het jaarverslag 2016 en het jaarplan 2017 kort 
toegelicht. Daarnaast werd er een muzikaal optreden door het Shantykoor “Alle Hens” 
verzorgd. 

  
De cliëntenraad Rheden werd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Attent Zorg en 
Behandeling vertegenwoordigd door de voorzitter of vicevoorzitter. 
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4. Aandachtspunten cliëntenraad Rheden in 2017 
 
► Besproken onderwerpen 
 
Hieronder volgt een korte inventarisatie van de in cliëntenraad besproken onderwerpen in 
2017: ·  

 actieplan Rhederhof, inclusief tussentijdse evaluatie; 

 maaltijdvoorzieningen; 

 reactie verzorgenden op oproepen via intercom; 

 bezetting nachtdienst; 

 kennismaking en overleg met manager Kastanjehof; 

 personeelstekort De Boomgaard; 

 notulen cliënten/huiskameroverleggen en familiebijeenkomsten; 

 rapportages uit de Centrale Cliëntenraad. 

5. Scholing en (thema)bijeenkomsten cliëntenraad Rheden in 2017 
 
► scholing  
 
Door de cliëntenraad is dit jaar niet deelgenomen aan scholing. 

 
► (thema)bijeenkomsten 

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

 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; 

 werkgroep over voeding met Manager Voeding; 

 feedbackteam met betrekking tot actieplan Rhederhof; 

 cliëntenpanelbijeenkomsten; 

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

 koffiebijeenkomst voor cliënten AZT in Rheden, georganiseerd door Zorgbelang en AZT; 

 familiebijeenkomsten en cliënten/huiskameroverleggen. 

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


