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Tot 1 juni 2016 

Op 30 mei 2016 heb ik afscheid mogen nemen van de CCR na 8 jaar met veel plezier uw voorzitter te zijn 

geweest. Het afscheid was voor mij heel indrukwekkend met als grote verrassing de uitreiking van de 

Koninklijke onderscheiding door wethouder Peeters. Met dank aan de CCR leden die hiervoor hebben 

gezorgd. 

Met veel genoegen heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan de cliëntparticipatie bij Zorggroep Almere en 

gezien dat de inspraak van de cliënten een belangrijke factor is in de zorg om de kwaliteit van de zorg te 

verbeteren. De cliëntenparticipatie is een goed recht en wordt door de leiding van de Zorggroep 

gewaardeerd. Ik hoop van harte dat deze functie zich nog verder zal gaan ontwikkelen en wens de CCR en 

cliëntenraden alle succes toe. 

Op verzoek van de CCR ben ik nog  vertegenwoordiger in de WIJ groep en heb op deze manier nog een 

interessante band met de CCR. Ook ben ik gevraagd voor de Ethische Commissie die in januari 2017 van start 

is gegaan. Een heel boeiend fenomeen dat hopelijk een belangrijke rol gaat spelen in het meer ontwikkelen 

van het  moreel besef binnen de Zorggroep. Op deze manier ben ik gelukkig toch nog betrokken bij de CCR 

en de Zorggroep. 

Groeten, Piet Schoonheim 

 

Vanaf 1 juni 2016 

De zorg in Nederland, en dus ook in onze stad, is volop in beweging en daarom ook gespreksonderwerp van 

heel veel Almeerders. Werkers in de zorg, de overheid, maar zeker ook de inwoners hebben vrijwel allemaal 

direct of indirect, als patiënt, als familie of als mantelzorger te maken met de zorginstellingen in Almere. Dat 

betreft dan heel vaak Zorggroep Almere waar meer dan 150.000 inwoners via de gezondheidscentra of de 

wooninstellingen bij betrokken zijn. 

Voor al deze locaties bestaan cliëntenraden, die namens de mensen die daar nu of in de toekomst mee te 

maken hebben, de belangen van deze cliënten behartigen. Vanuit deze lokale of regionale raden is de 

centrale cliëntenraad benoemd die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren over het 

beleid van de Zorggroep. 

In dit jaarverslag 2016 kunt u lezen wat de activiteiten van de cliëntenraden in het afgelopen jaar zijn 

geweest. 

Door voortdurende ontwikkelingen in de zorg en wijzigingen in de aansturing van de Zorggroep Almere 

hebben wij ons voorgenomen in het eerste halfjaar van 2017 de organisatie van de medezeggenschap van 

de cliëntenraden te herzien. Doel is hierbij de cliënten van de Zorggroep meer te betrekken en hun invloed 

op het beleid, in de buurten, stadsdelen en Almere als geheel  te versterken.  

Daar kunnen we nog heel veel Almeerders bij gebruiken die niet alleen aan de borreltafel, maar ook in de 

praktijk hun actieve bijdrage kunnen leveren (info en aanmelden via ccr@zorggroep-almere.nl). 

Vanaf 1 juni 2016 werk ik hier graag aan mee. 

Henk Smeeman, voorzitter Centrale Cliëntenraad Zorggroep Almere 

1. Voorwoord voorzitters Piet Schoonheim en Henk Smeeman 
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Goed verlopen proces werving en selectie voorzitter CCR 

Afscheid van Piet Schoonheim, voorzitter CCR tot 1 juni 2016, en onderscheiden met een lintje en 

benoeming van Henk Smeeman, voorzitter CCR per 1 juni 2016.  

          
 

Zeer intensief  gebruik gemaakt van de input van de commissie kwaliteit CCR  

- Bijwonen bijeenkomst Zilveren Kruis op 19 april, trends en ontwikkelingen in de Wlz. 

- Bijdrage leveren aan en ondertekenen van projectvoorstel Waardigheid en Trots Liefdevolle zorg 

voor onze ouderen, ingediend door activiteitenbegeleider als casemanager van de dagbesteding. En 

het bijwonen van een tweede beleidsmiddag voor het invullen van zinvolle dagbesteding. 

- I die e  oorstel Waardigheid e  Trots, est pra ti e Zorggroep Al ere Lere  doe je sa e  ju i 
2016. 

- Deelname als lid van de cliëntenraad van Zorggroep Almere aan de gesprekstafels van Waardigheid 

en Trots op 4 juli.   

- Zorginkoopgesprek Achmea, voorbereiding en gesprek met Achmea op 24 augustus 2016. 

- Eerste overleg in 2016 tussen de commissies kwaliteit CCR en kwaliteit & veiligheid RvT op 10 mei. 

Een tweede overleg volgde op 21 november. 

Giraffeproject (kijkje over de schutting) 

- Presentatie van het Giraffeproject en actieve deelname van cliëntenraden aan bijeenkomsten 

Zorggroep Almere met de wijkteams om elkaar beter te kunnen vinden. 

 

Herinrichting medezeggenschapsstructuur CCR 

In 2016 is begonnen met een voorbereiding op de herinrichting van de medezeggenschapsstructuur CCR in 

verband met het vervallen van de topstructuur en de invoering van zelfsturende teams. Hiervoor wordt 

externe hulp ingeroepen. 

 

Moreel beraad en ethische commissie 

Twee leden van de CCR hebben een actieve bijdrage geleverd en scholing gevolgd over het inrichten van 

moreel beraad en een ethische commissie. 

 

Zichtbaarheid Zorggroep Almere 

Een grote wens van de CR is de betere zichtbaarheid van het merk Zorggroep Almere. Alle woonzorg- en 

gezondheidscentra zullen worden voorzien van de naam Zorggroep Almere en de naam van het centrum.  

 

 

 

 

2. Jaaroverzicht CCR 2016 in een notendop  
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Zichtbaarheid cliëntenraden 

Cliëntenraden worden intern zichtbaarder en vaker uitgenodigd voor locale activiteiten en voor het leveren 

van een bijdrage aan nieuwsbrieven voor cliënten. Daarnaast hebben leden van cliëntenraden posters in de 

woonzorg- en gezondheidscentra opgehangen voor werving van leden. 

 

Planning & Control cyclus 

Leden van de commissie financiën zijn opgenomen in de Planning & Control cyclus en hebben rechtstreeks 

overleg met de manager Planning & Control over de begroting 2017.  

 

WIJ-groep 

De CCR neemt deel aan de WIJ-groep. Deze groep stimuleert de samenwerking tussen de specialisten van 

het Flevoziekenhuis en de huisartsen van Zorggroep Almere.  

 

 

 

 

 

- Overleg OR op 27 januari en 31 augustus .   

- Ontmoeting met leden van cliëntenraad Buitenhaeghe (van het Leger des Heils Almere) op  

25 februari. 

- Twee leden CCR hebben deelgenomen aan de Tour van het Planetree congres op 16 maart met 

werkbezoeken aan Rivas in Sliedrecht en Libra revalidatie in Tilburg.  

- Op 11 april heeft de CCR zelf een themabijeenkomst georganiseerd samen met de raad van bestuur 

voor alle leden van de cliëntenraden. Het thema was: Meerjaren Strategisch Beleidskader (MSBK) 

2016 – 2020. In twee groepen is gediscussieerd over 4 stellingen: 

A. Hoe kan de raad van bestuur de missie en visie van Zorggroep Almere het beste verkopen aan 

cliënten volgens de cliëntenraden? 

B. Hoe zien de cliëntenraden de toekomst van de Zorggroep over 5 jaar in het kader van de drie 

keuzes zelf doe  – met anderen – regie ij a der . 
C. Hoe zien de cliëntenraden de toekomst van de intramurale ouderenzorg? 

D. Welke innovaties zien de cliëntenraden als kansrijk of welke innovaties zouden de cliëntenraden 

graag willen zien?  

- Lid CCR is op 14 april met de bestuurder Lidy Hartemink mee geweest naar een bijeenkomst voor 

bestuurders van zorginstellingen met als thema: Wat als de klant de baas is? 

- Twee leden CCR hebben een relatie evenement bijgewoond van het 25 jarige bestaan van het  

Flevoziekenhuis op 29 juni.  

- Op 4 juli hebben de leden CCR een rondleiding gekregen langs de leefmilieus van Polderburen. 

- Leden van cliëntenraden hebben (lunch)bijeenkomsten van de raad van bestuur bijgewoond die 

gedurende 2016 werden gehouden op de locaties. 

- Twee leden CCR hebben deelgenomen aan het cliëntenplatform chronisch zieken op 31 augustus en 

30 november. 

- Het contact met de Spoedpost (samenwerking van Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis) is 

opnieuw opgepakt door twee leden van de CCR  op 7 september en een werkbezoek op 7 december. 

- Op 13 september hebben twee leden van de CCR de themadag van NCZ met thema Kwaliteitszorg 

bezocht. 

3. Ontmoetingen en bijeenkomsten buiten de reguliere vergaderingen 
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- Op 26 september zijn vier leden van de CCR en cliëntenraden naar het NCZ Symposium 

Cliëntenraden op weg naar meer regie  gegaa .  

- Op 10 oktober is door 5 leden van de CCR en cliëntenraden deelgenomen aan het Landelijk congres 

Clië te rade  la gdurige zorg  Clie te raad: a  ete  aar doe !    
- Een delegatie van de CCR heeft het jaarlijkse overleg bijgewoond met de voltallige raad van toezicht 

op 24 oktober. 

- Het contact met cliëntenraad Flevoziekenhuis is opnieuw opgepakt en heeft plaatsgevonden op  

12 december met een delegatie.   

- In oktober, november en december hebben de voorzitter en de ambtelijk secretaris drie  

cliëntenraadsvergaderingen bijgewoond, te weten: West, Midden, Archipel, West  en kennisgemaakt 

met Clientenraad Kiekendief.  

- De voorzitters van de woonzorginstellingen hebben het initiatief genomen om op 19 december bij 

elkaar te komen om over gezamenlijke onderwerpen te praten. Dit overleg wordt voortgezet.  

- Alle leden van de CCR en cliëntenraden waren welkom op de kerstbijeenkomst voor de 

medewerkers van het hoofdkantoor van Zorggroep Almere.  

 

 

 

 

- Cliëntenraad Midden heeft met groot succes een themamiddag georganiseerd over levenseinde. 

- Cliëntenraad Oost heeft vanuit de cliënt meegedacht over de inrichting van apotheek Castrovalva. 

- Nieuwe bewoners van de Toonladder ontvangen persoonlijk een bloemetje van de leden van 

cliëntenraad West als welkom. 

- Cliëntenraad Castrovalva en Haven hebben een kerststukje overhandigd aan bewoners .  

- Cliëntenraad Haven heeft deelgenomen aan de Leefstijlmarkt in Haven op 7 oktober om zichtbaar te 

zijn voor de Havenaren. 

- Cliëntenraad Haven heeft zich intensief laten zien en is nauw betrokken geweest bij de 

bijeenkomsten rondom de ontwikkelingen in Haven.  

- Cliëntenraad Buiten, Midden en Haven hebben actief meegedacht vanuit de cliënt over de 

communicatie naar cliënten over de renovatie,  nieuwbouw en verhuizing.  

 

 

  

4. Wat heeft de CCR/cliëntenraad gedaan voor de cliënt 
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In 2016 heeft de CCR alleen een begroting voor 2016 opgesteld. Er is een budget vastgesteld voor de  

 lië te rade , te ete : € 2.750,00 per cliëntenraad. Daarnaast is een vaste vrijwilligersvergoeding 

astgesteld oor de lede  a  de CCR, te ete : € ,  oor de lede  e  € . ,  oor de oorzitter e  
de penningmeester.    

 

Door de raad van bestuur is een budget toegekend voor de CCR en cliëntenraden, te weten: € . , .  

Dit is exclusief de salariskosten van de ambtelijk secretaris.  

I   is door de CCR ee  edrag a  € . ,  uitgege e , aar a  € . ,  aa  rij illigers-

vergoeding voor de leden van de CCR. De cliëntenraden hebben in 2016 een bedrag uitgegeven van  

€ . , , aar a  € 4.536,25 aan vergoeding aan de leden van cliëntenraad Buiten  lede , € . , , 

Midden  lede , € , , Oost  lede , € , , West  lede , € , , Polderburen (5 leden,  

€ 650,00) en Kiekendief   lid, € , . Leden van cliëntenraden Haven en Archipel/Vizier ontvangen geen 

vergoeding.  

 

 

  

 

 

 

De CCR heeft 9 adviesaanvragen ontvangen in 2016, hierop zijn 8 positieve adviezen uitgebracht en  

1 zonder advies. Er zijn geen ongevraagde adviezen uitgebracht.  

 

1. Inrichting topstructuur. Eerst vragen over gesteld, daarna positief advies. 

2. Advies begroting 2016 Zorggroep Almere. Eerst vragen over gesteld, daarna positief advies. 

3. Advies renovatie / nieuwbouw De Spil. Positief advies overgenomen van lokale cliëntenraad 

Midden. 

4. Advies renovatie / nieuwbouw De Haak. Positief advies overgenomen van lokale cliëntenraad 

Haven. 

5. Advies verhuizing huidige Bouwmeester en Molenwiek en verbouwing oude Bouwmeester. 

Positief advies overgenomen van lokale cliëntenraad Buiten. 

6. Advies vervanging zorgapplicatie Caress. Positief advies. 

7. Verzwaard advies nieuwe klachtenregeling per 1 januari 2017 in het kader van de nieuwe Wet 

Kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Positief advies. 

8. Advies gewijzigde klokkenluidersregeling per 1 januari 2017. Positief advies. 

9. Advies begroting 2017 Zorggroep Almere. Geen advies over gegeven, maar werkafspraken 

gemaakt.  

 

 

 

 

 

6. Adviezen 

5. Begroting, werkplan en budgetverantwoording 2016 
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Indeling Midden  Oost   
Archipel 

Vizier   
West   Buiten   Haven   

Polderburen 

Flevoburen   

Gezondheids-  

centra  

Waterwijk  

De Spil  

De Schakel  

De Driehoek  

De Boog  

Filmwijk  

Parkwijk  

Castrovalva   

Archipel  

Vizier  

Opmaat  

De Notekraker  

Het 

Noorderdok  

 

De Molenwiek  

De Bouwmeester  

De Binder  

De Compagnie  

Prisma  

 

De Haak  

Oost  

West  

   

Zorgcentra  Kiekendief   Castrovalva  
Archipel  

Vizier  
Toonladder  Zephyr  Overloop  

Polderburen  

Flevoburen   

Afvaardiging 

Centrale 

Cliëntenraad  

 2  2   1   2   2   

1 

Vanaf 

september 

2 

1 

Leden CCR 

Paul 

Slingerland 

(Midden) 

 

Henk Hasper 

(Kiekendief) 

 

Peter 

Belgraver 

(Oost) 

 

Joke Govers 

(Castrovalva) 

 

Annet 

Meert 

Peter Henstra 

(West) 

 

 Els de Laat / 

Veroon 

Sprengers 

(Toonladder) 

Mark Barhorst / 

Alex van den 

Berkt  

(Buiten) 

 

Frits van Halewijn 

(Zephyr) 

Joyce Goede 

(Haven / 

Overloop) 

 

Jan van 

Straaten 

(Haven) 

 

Christa 

Starkenburg 

(Overloop) 

 

Wil Post 

 

Mutaties in de samenstelling van de CCR gedurende 2016: 

- Joyce Goede:   Time-out van april  tot en met december 2016.  

- Els de Laat:  Afscheid genomen in september 2016. 

- Veroon Sprengers Ingetreden per oktober 2016. 

- Jan van Straaten:  Ingetreden per september 2016. 

- Christa Starkenburg Ingetreden per september 2016 en afscheid genomen in december 2016.  

- Henk Hasper  Afscheid genomen in december 2016. 

- Mark Barhorst  Afscheid genomen in december 2016 

 

 

  

7. Organogram en samenstelling CCR 2016 
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Sinds 1 juni 1996 is de medezeggenschap van cliënten in de zorgverlening geregeld in de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet verplicht zorginstellingen om een 

cliëntenraad in het leven te roepen die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. De 

wetgever wil hiermee een wettelijke basis geven aan bestaande medezeggen-schapsregelingen en 

instellingen die nog niet zo'n regeling hebben hiertoe aanzetten. Daarnaast regelt de wet de status van de 

cliëntenraad en geeft aan wat zijn rechten en plichten zijn. 

 

Cliënten kunnen bijvoorbeeld de naleving van de wet afdwingen bij de kantonrechter. De WMCZ geldt voor 

alle zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg die worden 

gefinancierd uit de collectieve middelen. Het doel van de WMCZ is het bevorderen van medezeggenschap 

van cliënten van instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg, 

bijvoorbeeld een verandering in de doelstelling van een zorginstelling, de begroting en de jaarrekening van 

een instelling, het beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne. 

 

De centrale cliëntenraad werkt met een convenant en een huishoudelijk reglement. In het convenant wordt 

een overeenkomst gesloten tot het instellen van een centrale cliëntenraad door de raad van bestuur van 

Zorggroep Almere en de cliëntenraden. In deze overeenkomst worden de volgende onderwerpen 

beschreven en vastgelegd: de doelstelling, de bevoegdheden en de samenstelling van de centrale 

cliëntenraad, de procedure van voordracht en benoeming, het einde van het lidmaatschap, de 

overlegvergadering, de informatieverstrekking, de voorwaarden voor medezeggenschap en de 

geschillenregeling. Daarnaast is in een huishoudelijk reglement de samenstelling en de functies, de 

werkwijze en de diverse onderwerpen nader beschreven. 

 

Adviesrecht bij: 

- een wijziging van de doelstelling of de grondslag; 

- het overdragen van de zeggenschap of fusie; 

- het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling of organisatie; 

- de gehele of gedeeltelijke opheffing, verhuizing of ingrijpende verbouwing van Zorggroep Almere; 

- een belangrijke wijziging in de organisatie; 

- een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden; 

- het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap hebben bij de leiding van 

arbeid in Zorggroep Almere; 

- het vaststellen van de begroting en de jaarrekening; 

- het algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan 

cliënten. 

 

Verzwaard adviesrecht bij:  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de 

veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, en maatschappelijke 

bijstand aan cliënten; 

- het algemeen beleid ten aanzien van de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de 

kwaliteit van de aan de cliënten te verlenen zorg; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten; 

- het aanwijzen van personen die worden belast met de behandeling van klachten van cliënten; 

- wijziging van het besluit tot instelling van een cliëntenraad; 

- vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende, algemene regelingen; 

- toekennen van bovenwettelijke bevoegdheden aan de centrale cliëntenraad of de intrekking 

daarvan. 

8. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
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Centrale cliëntenraad Zorggroep Almere 

 

Bezoekadres: 

Randstad 22 – 01  

1316 BN Almere 

 

Postadres: 

Postbus 10136 

1301 AC Almere 

 

Bellen: 

Voorzitter Henk Smeeman: 06-53266933 

Ambtelijk secretaris Aniek Vijgen: 036-5454016 

 

Mailen:  

Voorzitter Henk Smeeman: hjam.smeeman.1@kpnmail.nl 

Ambtelijk secretaris Aniek Vijgen: ccr@zorggroep-almere.nl 

 

Website: 

www.zorggroep-almere.nl/contact/overzicht cliëntenraden      

Filmpje cliëntenraad: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U-4Zxd068ec 

 

 

9. Contactgegevens 

http://www.zorggroep-almere.nl/contact/overzicht%20cliëntenraden
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U-4Zxd068ec

