
 

Centrale cliëntenraad 
Alle locaties van SHDH hebben een cliëntenraad, die functioneert volgens de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De afzonderlijke cliëntenraden 
komen veelal maandelijks voor overleg bijeen met de locatieverantwoordelijke. De 
decentrale cliëntenraden hebben bepaalde (locatieoverstijgende) bevoegdheden 
gedelegeerd aan de centrale cliëntenraad (CCR). Alle decentrale cliëntenraden 
hebben een afvaardiging van één of meer personen in de CCR. Als het op stemmen 
zou aankomen, heeft elke locatie één stem, ongeacht het aantal vertegenwoordigers 
in de CCR.  
De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De CCR heeft geen eigen 
budget; de kosten die de CCR maakt, worden uit de algemene middelen van SHDH 
vergoed. 
 
In het verslagjaar 2015 is één lid van de Centrale Cliëntenraad teruggetreden: de 
heer J. van der Goes (Overspaarne). 
 
Op 31 december 2015 was de samenstelling van de Centrale Cliëntenraad als volgt: 

o de heer F. Steenbeek (Anton Pieckhofje), voorzitter 
o de heer F.A. Loos (Schoterhof), vice-voorzitter 
o de heer C.L. Evers (De Rijp) 
o de heer R. Bijman (Overspaarne) 
o de heer Th. Huberts (De Blinkert) 
o de heer G. Ritzema (Janskliniek) 
o de heer J.H. Rustenburg (De Molenburg) 
o mevrouw R. Stecher (De Rijp) 
o de heer J. de Vries (Revalidatie) 
o de heer F. Wesseling (De Blinkert) 
o ambtelijk secretaris: de heer T.P. Ettema, bestuurssecretaris SHDH. 

 
In 2015 heeft de centrale cliëntenraad SHDH vijf keer vergaderd met de algemeen 
directeur. Een lid van de raad van toezicht was een keer als toehoorder aanwezig bij 
de overlegvergadering. Daarnaast zijn er in 2015 vijf eigen vergaderingen geweest 
van de CCR, ter voorbereiding op de overlegvergadering.  
Overleg met de bestuurder over financiële aangelegenheden, jaarstukken e.d.  vindt 
plaats door de financiële commissie van de CCR die vervolgens de CCR  adviseert 
over uit te brengen adviezen. 
 
In de interne vergadering van januari heeft de CCR zich laten voorlichten over de 
methode van “het Goede Gesprek” waarmee SHDH invulling geeft aan de afspraken 
die zij met cliënten maakt. 
In de vergadering van mei is de CCR geïnformeerd over het vrijwilligersbeleid en in 
augustus over de werkzaamheden van de Stichting Steunfonds Cliënten van SHDH. 
 
In de overlegvergadering van september sprak de CCR indringend met de bestuurder 
over de waargenomen hoge werkdruk van medewerkers en werd tevens  afgeraden 
om door te gaan met het project zelfsturing. 
 



 

In maart en oktober heeft de centrale cliëntenraad in twee extra vergaderingen 
gesproken met de bestuurder over de voorgenomen wijziging in de 
organisatiestructuur. De CCR vond het van belang te borgen dat in de nieuwe 
structuur de aandacht voor de individueel cliënt niet in het geding komt en dat de 
identiteit van de locaties bewaard blijft. 
 
 
Hieronder volgt een overzicht van de adviezen die de Centrale Cliëntenraad in 2015 
heeft uitgebracht: 

o 4 februari: positief advies over herbenoeming van een lid van de Raad van 
Toezicht en de benoeming van een lid RvT tot voorzitter RvT; 

o 4 maart: positief advies over het privacyreglement; 
o 4 maart: positief advies over het vrijwilligersbeleid; 
o 4 maart: positief advies over een tweehoofdige bestuursstructuur; 
o 4 maart: positief advies over tandheelkundige zorg en toegang psychologen 

tot Medimo 
o 13 mei: positief advies over jaardocument 2014; 
o 13 mei: positief advies over de medische praktijkvoering; 
o 11 juni positief advies over de aanstelling van twee leden van de RvT; 
o 3 juli: positief advies over de aanstelling Voorzitter Raad van Bestuur; 
o 9 september: positief advies over uniformering kosten pedicure; 
o 9 september: positief advies over toepassing elektronisch cliëntendossier in 

de zorg thuis; 
o 16 november: positief advies over de nieuwe organisatiestructuur; 
o 18 november: positief advies over verhoging vergoeding kosten 

wasverzorging; 
o 18 november: positief advies over begroting 2016. 

 
Behalve over bovengenoemde onderwerpen heeft de centrale cliëntenraad met de 
algemeen directeur gesproken over onder meer: 

o de transitiebijeenkomsten die SHDH elk kwartaal organiseert; 
o de ontwikkelingen binnen SHDH op het gebied van de beleidsterreinen: 

langdurige zorg, dienstverlening aan thuiswonende cliënten, geriatrische 
revalidatiezorg en facilitaire dienstverlening; 

o samenwerking met andere zorgorganisaties; 
o financiële en andere managementinformatie; 
o gebeurtenissen in de afzonderlijke locaties. 

 
De Centrale Cliëntenraad is lid van het LOC.  
SHDH is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, die 
bemiddelaar en scheidsrechter is bij geschillen tussen cliëntenraden en 
zorgaanbieders bij de uitvoering van de WMCZ.  
 
 


