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Inleiding – algemeen 

De centrale cliëntenraad van stichting Laverhof wil in dit jaarverslag verantwoording afleggen 
over wat zij in 2016 gedaan heeft. Uitgangpunt hierbij is o.a. de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De wet noemt de onderwerpen waarover de cliëntenraad 
advies mag uitbrengen of waarvoor een verzwaard adviesrecht van de raad geldt. Daarnaast 
kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten 
van belang zijn. De centrale cliëntenraad probeert zoveel mogelijk de belangen van de 
cliënten te behartigen en een goede gesprekspartner te zijn voor de raad van bestuur, zodat 
de doelen die met elkaar worden afgesproken ook bereikt worden. 
 
Het werk van de centrale cliëntenraad werd in 2016 gekenmerkt door een grote diversiteit 
aan onderwerpen. Het zorglandschap verandert, zowel het zorgkantoor als de politiek en de 
inspectie willen de cliëntenraad in een andere positie zien, de centrale cliëntenraad wordt 
vaker gevraagd om een mening te vormen. Ook de vormgeving van medezeggenschap na 
de fusie met Het Retraitehuis vroeg de nodige aandacht. De centrale cliëntenraad wordt 
intensief betrokken bij veranderingen, waardoor er veel stukken gelezen moeten worden. Het 
kritisch volgen van deze ontwikkelingen en veranderingen, vanuit het cliëntenperspectief, 
vraagt daarom steeds meer inzet van de leden; daarvoor grote dank.  
 
Laverhof is op 1 januari 2013 ontstaan uit de fusie tussen BerneZorg in Heeswijk-Dinther en 
Zorggroep Dorus in Schijndel. Op 1 januari 2016 is Het Retraitehuis uit Uden met Laverhof 
gefuseerd. De zorg- en dienstverlening van Laverhof richt zich op ouderen in de regio’s 
Berlicum, Dinther, Eerde, Heeswijk, Loosbroek, Middelrode, Schijndel, Uden, Vinkel, 
Vorstenbosch en Wijbosch en op religieuzen van de congregaties van JMJ, de Zusters van 
Liefde, en Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest.  
Laverhof bestaat uit drie clusters: Schijndel, Heeswijk-Uden en Behandeling, Revalidatie en 
Ondersteuning Thuis (BROT). 
 
Cluster Schijndel 
Cluster Schijndel bestaat uit St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis. St. Barbara biedt zorg met 
verblijf en behandeling aan psychogeriatrische cliënten. Het Mgr. Bekkershuis biedt wonen 
met zorg en behandeling aan somatische cliënten met lichamelijke aandoeningen of 
beperkingen. Ook kan men in het Mgr. Bekkershuis 'verzorgd wonen', waarbij men een 
appartement huurt en gebruik kan maken van zorg- en dienstverlening. 
 
Cluster Heeswijk-Uden 
In 2016 is Het Retraitehuis in Uden toegevoegd aan het cluster Heeswijk en wordt er 
gesproken over cluster Heeswijk-Uden.  
Cluster Heeswijk-Uden bestaat uit Cunera en De Bongerd, een dubbellocatie voor zorg met 
verblijf en behandeling. In Cunera/De Bongerd wonen cliënten met een somatische en/of 
psychogeriatrische zorgvraag.. Het Retraitehuis in Uden biedt wonen en zorg voor bewoners 
met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Ook in het cluster Heeswijk-Uden is 
'verzorgd wonen' mogelijk. Bij De Bongerd kan een appartement in een beschutte 
woonomgeving gehuurd worden met zorg- en dienstverlening vanuit De Bongerd. Bij Het 
Retraitehuis kunnen bewoners van de nieuwe woonwijk De Gaarden gebruik gaan maken 
van de zorg- en dienstverlening vanuit Het Retraitehuis. Dit geldt ook voor de nieuw te 
bouwen serviceappartementen Kloosterpark aan de rand van het terrein.  
 
Cluster B.R.O.T. 
Het cluster Revalidatie, Behandeling en Ondersteuning Thuis omvat de (para)medische 
disciplines, begeleiding, (dag)behandeling, revalidatie, palliatieve zorg en Laverhof 
Ondersteuning Thuis (Wmo/Wlz) voor het gehele werkgebied van Laverhof. 
Op diverse plaatsen in de regio (o.a. in Vinkel en Vorstenbosch) ondersteunt Laverhof lokale 
initiatieven om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te realiseren, bijvoorbeeld in 
de vorm van dagopvang en eetpunten. 
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“Leven als thuis” is het motto en de belofte van Laverhof. Wonen bij Laverhof is zoveel 
mogelijk als thuis. De cliënt en de familie houden de regie; Laverhof ondersteunt waar nodig 
en gewenst. Ook in de thuiszorg. Zodat thuis, ook met de hulp van ‘buitenaf’, gewoon thuis 
blijft. 

Missie en Visie centrale cliëntenraad 

De centrale cliëntenraad heeft als missie het vanuit het cliëntperspectief behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zorg en dienstverlening ontvangen van 
Laverhof.  
De centrale cliëntenraad wil binnen de mogelijkheden van de organisatie de invloed van de 
cliënten versterken. Zij wil dit doen door kritisch te luisteren naar de wensen van cliënten 
(clusterraden), zich te verplaatsen in de cliënten en vanuit die positie in gesprek gaan met de 
raad van bestuur. De centrale cliëntenraad wil als interne belanghebbende een volwaardige 
gesprekspartner en een betrouwbaar adviesorgaan zijn voor de raad van bestuur van 
Laverhof en een belangenbehartiger voor haar achterban. 

Centrale cliëntenraad in relatie tot de clusterraden 

Laverhof bestaat uit drie clusters, te weten Heeswijk-Uden, Schijndel en BROT. Binnen 
Laverhof zijn thans 3 cliëntenraden voor deze clusters actief. Naar aanleiding van de fusie 
met Het Retraitehuis, is in 2016 gekeken naar de medezeggenschap voor cliënten. De 
intenties en uitgangspunten daarbij zijn, dat elke cliënt (of diens vertegenwoordiger) gehoord 
en geïnformeerd wordt over relevante zaken. Binnen elk cluster is in het najaar 2016 een 
start gemaakt om een bepaalde vorm van overleg met zorgvragers op afdelingsniveau in te 
voeren. Dit overleg vindt plaats tussen zorgvragers/vertegenwoordigers, teamleiders en een 
afvaardiging van de cliëntenraad van het cluster. De vorm kan per cluster verschillen en is 
niet gebaseerd op enig reglement, wel op schriftelijk vastgelegde afspraken.  
Daarnaast is er een centrale cliëntenraad voor de totale organisatie. De centrale cliëntenraad 
is de gesprekspartner voor de raad van bestuur. De cliëntenraden van de clusters hebben 
hun overleg met de clusterdirecteur van het betreffende cluster over zaken die alleen het 
cluster betreffen. In de centrale cliëntenraad wordt vooral gesproken over beleidszaken en 
de aansturing van de totale organisatie, maar ook de economische aangelegenheden en 
andere zaken die de cliëntenraden van de clusters overstijgen, staan op de agenda.  

Centrale cliëntenraad in overleg 

De centrale cliëntenraad is samengesteld uit – bij voorkeur 3 - vertegenwoordigers van de 
cliëntenraden van de clusters, met een externe voorzitter.  
De centrale cliëntenraad heeft in het verslagjaar achtmaal overleg gehad met de raad van 
bestuur. Daarbij was ook tweemaal een delegatie van de raad van toezicht aanwezig. Met de 
raad van toezicht wordt teruggekeken naar zaken die in het verslagjaar hebben gespeeld. 
Ook nieuwe ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie komen ter sprake. 
Zowel de Raad van Toezicht als de centrale cliëntenraad ervaren dit overleg als zinvol.  
De overlegvergaderingen zijn vooraf gegaan door vooroverlegvergaderingen die tot doel 
hadden de wensen en meningen van leden van de centrale cliëntenraad, vooraf en intern 
met elkaar door te spreken, als voorbereiding op de overlegvergadering.  
De voorzitters van centrale- en clustercliëntenraden plus een afvaardiging van elke cluster 
cliëntenraad, hebben enkele keren met elkaar gesproken om de 
medezeggenschapsstructuur vorm te geven en de afstemming te verbeteren. 
Verder is er ook één onderling overleg geweest om het functioneren van de centrale 
cliëntenraad te evalueren. 
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Samenstelling centrale cliëntenraad  

De centrale cliëntenraad bestond in 2016 uit: 
Vanuit het cluster Heeswijk-Uden: de heer Gerard Barten 
 mevrouw Lidwien Lammertink, tot 1 december 
 de heer Marcel Loeffen 
Vanuit het cluster Schijndel: de heer Lambèr van Asseldonk 
 zuster Maria Maas, tot 1 augustus 
 zuster Germana van Ravestein  
Vanuit het cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis: 
 mevrouw Will Smit 
 de heer Mari van Heck 
Voorzitter: mevrouw Maria Appeldoorn-van den Akker 
Ambtelijk secretaris: mevrouw Lieke van de Oetelaar, tot 1 september 

 mevrouw Ardi van Lier, vanaf 1 september 
 
Via de agenda’s en verslagen van de centrale cliëntenraad worden cliënten en cliëntenraden 
van de clusters, evenals de locatiedirecteuren, geïnformeerd over de bespreekpunten met de 
Raad van bestuur en de resultaten daarvan. De vertegenwoordigers van de centrale 
cliëntenraad bespreken de verslagen in de cliëntenraden van het cluster.  

Behandelde onderwerpen, gespreksthema’ s en agendapunten 

Door de raad van bestuur zijn aan de centrale cliëntenraad de onderstaande notities voor 
advies of verzwaard advies voorgelegd. De centrale cliëntenraad heeft hierover positief 
geadviseerd. In een aantal gevallen werden door de centrale cliëntenraad aanpassingen, 
kanttekeningen, opmerkingen of aanbevelingen gegeven. In goed overleg en naar 
tevredenheid van de centrale cliëntenraad heeft de bestuurder aanpassingen overgenomen 
of een nadere toelichting gegeven.  

 Notitie beleid en procedure ethiek 

 Notitie Veiligheid wonen en woonomgeving  

 Geharmoniseerd tarief collectieve verzekeringen 

 Plan van aanpak besteding extra middelen Waardigheid en Trots  

 Jaarplan Laverhof 2016 

 Beleidsplan geestelijke verzorging  

 Uitbreiding familieportaal Carentzorg  

 Familiezorg, samenwerken met en voor de cliënt. 

 Profiel voor een lid van de commissie Familiezorg namens familie en mantelzorgers. 

 Procedure aanvragen mentor / bewindvoerder 

 Dienstkleding en naambadges  

 Plan van aanpak t.b.v. extra middelen zinvolle daginvulling en 
deskundigheidsbevordering 2017  

 Beleid activering en stand van zaken 

 Prijslijst 2017 

 Nieuwe klachtenregeling in het kader van de Wkkgz  

 Notitie Project Eten en drinken Laverhof 

 Advies onderzoeksbureau voor cliëntenraadpleging  

 Beleid preventie en behandeling wonden en decubitus  
 

Gemeenten moeten sinds de invoering van de Wmo 2015 erg veel zelf bepalen en vaak 
zoekt men nog naar de beste aanpak. Goede ideeën en bruikbare voorstellen vanuit het 
cliëntenstandpunt zullen daarom eerder worden opgepikt, zeker als ze gezamenlijk worden 
gedragen. Leden van de centrale cliëntenraad van Laverhof zullen zich op de hoogte houden 
van deze ontwikkelingen en desgevraagd deelnemen aan overleg, waardoor de cliënten van 
Laverhof ook gehoord blijven worden.  
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Er is in de centrale cliëntenraad ook gesproken over de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen in de zorg (Wkkgz) en de aanpassing van de wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz).  De Wmcz zal naar verwachting in het voorjaar 2017 door de  
Tweede Kamer worden bekrachtigd en wordt daarna naar de Eerste Kamer gestuurd.  
 
Naar aanleiding van de publicatie van een lijst met 150 verpleeghuizen die in de anderhalf 
jaar daarvoor onder intensief toezicht stonden van de inspectie, heeft de centrale 
cliëntenraad in juli 2016 gesproken over wat goede kwaliteit is en hoe daar naar gekeken 
kan worden. De centrale cliëntenraad is van mening, dat naast goede ‘verpleegtechnische’ 
zorg, vooral ook aandacht en goede attitude van medewerkers de kwaliteit van de zorg 
bepalen.  
 
Er zijn extra bijeenkomsten geweest over specifieke onderwerpen, waarbij een afvaardiging 
van de centrale cliëntenraad aanwezig was: 

 De voorzitter en/of de secretaris zijn bij verschillende bijeenkomsten van het LOC en 
NCZ aanwezig geweest, o.a. voorzittersoverleg, overleg met de zorgkantoren, 
scholing en netwerkdagen. 

 De voorzitter en 3 leden zijn naar het Landelijk Congres Cliëntenraden met 
betrekking tot Waardigheid en Trots geweest. 

 De voorzitter en 2 leden zijn bij de regionale cliëntenraadbijeenkomst van het 
zorgkantoor geweest. 

 De voorzitter en 2 leden zijn bij het voor- en najaarsoverleg met het zorgkantoor 
geweest.  

 De voorzitter heeft deelgenomen aan een overleg voor het ontwikkelen van een 
keuzehulpmiddel voor verzekeraars. Hierbij waren bestuurders en cliëntenraden uit 
de regio NO-Noord-Brabant aanwezig. 

 De voorzitter is permanent lid van de commissie Ethiek. 

 De voorzitter heeft deelgenomen aan de sollicitatieprocedure voor leden van de 
regionale klachtencommissie. 

Openbare jaarvergadering  

In 2016 is er geen jaarvergadering georganiseerd. Er is gekozen voor deelname aan 
familieavonden en huiskamergesprekken om zo de cliënten en bewoners goed te bereiken. 
Leden van de cliëntenraden van de clusters zijn bij huiskamergesprekken aanwezig en 
nemen eventuele vragen en voorstellen mee naar de vergaderingen van de clusterraden en 
centrale cliëntenraad.  

Speerpunten centrale cliëntenraad 2016 en 2017 

Voor 2016 waren onderstaande speerpunten geformuleerd.  

 Veranderingen in de zorg en wetgeving en transities in de gezondheidszorg blijven 
volgen en vooral kijken naar effecten voor cliënten.  
Er is de afgelopen jaren steeds naar gekeken. Het hoort nu bij het gewone werk van 
de centrale cliëntenraad.  

 Medezeggenschapstructuur na de fusie met Het Retraitehuis vormgeven c.q. 
herijken, zowel centraal als op clusterniveau. 
Daar is hard aan gewerkt. Er is vormgegeven aan de structuur en in de clusters is de 
zeggenschap voor elke cliënt toegankelijk gemaakt. Voor 2017 wordt als speerpunt 
meegenomen dat gevolgd wordt hoe het gaat, of alle cliënten voldoende 
zeggenschap hebben. Er zal geëvalueerd worden en er kan gekeken worden of de 
reglementen aangepast moeten worden.  
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 Rol, positie, werkwijze van de centrale cliëntenraad in het inkoopproces vormgeven 
en uitvoeren. 
Daar is mee gestart en er is een goede vorm en werkwijze voor deelname aan het 
overleg met het Zorgkantoor gevonden. Daarbij is gekozen voor een actieve inbreng 
ten aanzien van stand van zaken en wensen en een luisterende rol bij het maken van 
afspraken. Vooralsnog is ervoor gekozen niet aanwezig te zijn bij het inkoopoverleg 
met zorgverzekeraars over de ZvW. 

 
De Speerpunten voor 2017 zijn: 

 Medezeggenschapsstructuur borgen en evalueren.  

 Medezeggenschap voor huurders vorm geven. 

 “Op zoek naar het kleine geluk”. De centrale cliëntenraad wil in 2017 bijzondere 
aandacht geven aan welzijn en zinvolle, individuele dagbesteding, hoe daar vorm aan 
gegeven wordt en wat dit voor cliënten betekent. 

Scholing en andere activiteiten 

Leden van de centrale cliëntenraad hebben individueel thema- en/of informatie 
bijeenkomsten bezocht. De voorzitter en secretaris van de centrale cliëntenraad hebben 
themabijeenkomsten bijgewoond georganiseerd door het LOC (landelijke organisatie 
cliëntenraden) en scholingsbijeenkomsten voor vakgenoten.  

Tot slot 

Ook in 2016 is er op positieve wijze overleg gevoerd met de Raad van bestuur en heeft de 
raad medewerking en ondersteuning gekregen bij de vervulling van haar werkzaamheden. 
De leden van de centrale cliëntenraad waarderen dit en vertrouwen erop dat dit in 2017 
wordt voortgezet.  
 
Schijndel, april 2017 
 
 
M. Appeldoorn-van den Akker  
Voorzitter centrale cliëntenraad Laverhof  


