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Samen werken wij aan kwaliteit

In het Jaarplan 2022 geven wij aan op welke wijze de centrale deelraad cliënten (cdc) van
De Waerden haar werkzaamheden dit jaar denkt te gaan invullen.

'Cliënten en hun verwanten willen en moeten invloed hebben op hun ondersteuning en
op het beleid dat het kader vormt voor deze ondersteuning. Hun feedback is belangrijke
input voor ons beleid en de ondersteuning. Medezeggenschap van cliënten is ook een
recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ ). De geest
van de wet is dat medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt georganiseerd.
Als vorm voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen schrijft de wet een
cliëntenraad voor.'

(Beleid Medezeggenschap De Waerden) 



het informeren, adviseren en ondersteunen van de centrale deelraad cliënten
zorg te dragen voor scholing en deskundigheidsbevordering van de centrale deelraad
cliënten 
landelijke ontwikkelingen over medezeggenschap te volgen en daarover te
informeren. 

Medezeggenschap is voor de cliëntenraad meepraten, meedoen
en meebeslissen. Dat is onze missie

Conform de visie van De Waerden streeft de cdc er ook in 2022 naar om inhoud en vorm
te geven aan medezeggenschap die recht doet aan alle cliënten. 
 Zo werken we toe naar een vaste, goede en gemotiveerde kern van leden met vaste
contactpersonen op iedere locatie van De Waerden. De cdc komt op voor het welzijn en
de belangen van alle cliënten van De Waerden. 
 De cdc doet dit onder andere door invloed uit te oefenen op de besluitvorming van 
De Waerden. Behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid van de
cliënten staat daarbij voorop.
 
De cdc bestaat uit een dagelijks bestuur van minimaal vijf cliënten, die nauw samenwerkt
met contactpersonen van de locaties. Dit zijn de vertegenwoordigers van de cdc op de
locaties. Dit is ook een van de manieren om contact te hebben met de achterban.

De cdc bestaat uit een voorzitter, een secretaris/notulist, drie leden en wordt
ondersteund door een coach.

De coach cliëntenraad geeft mede vorm aan de medezeggenschap van en voor cliënten
binnen De Waerden en draagt bij aan het bewaken, stimuleren en evalueren van
medezeggenschap door: 

Voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden, zorgt de coach er voor dat het overleg
de medezeggenschap ondersteunt. 
De coach bemoeit zich niet met de inhoud en stelt zich onafhankelijk op. 

De coach is lid van het netwerk functionarissen medezeggenschap van Raad op Maat en
bezoekt de netwerkbijeenkomsten. 
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Wij gaan in gesprek met de achterban

Los van het bovenstaande aandachtspunt is het belangrijk dat de cliënten ons weten te

vinden als er iets is waar wij als cdc aandacht aan moeten besteden. 

De cdc heeft een of meerdere contactpersonen op (bijna) elke locatie van De Waerden. 

Dit zijn de vertegenwoordigers van de cdc op de locaties. Dit is ook een van de manieren

om contact te hebben met de achterban. Leden van de cdc bezoeken, indien mogelijk, de

contactpersonen op locatie en gaan met hen in gesprek. 

Er zijn locaties waar gebleken is dat het erg lastig voor cliënten is om te kunnen overzien

wat het inhoudt om contactpersoon te zijn. In dat geval neemt de begeleiding de

honneurs waar. 

In 2022 organiseert de cdc een achterbanbijeenkomst. 

Het thema voor deze bijeenkomst is op dit moment nog niet bekend. De cdc wordt bij de

organisatie bijgestaan door de manager cliëntondersteuning en een teammanager.

Wij betrekken de achterban meer bij het werk van de centrale deelraad
cliënten en werken samen met de achterban

Het meer betrekken van de achterban sluit aan bij de uitgangspunten van Triple-C
(samen doen). 

Het belang van een goed contact met de achterban helpt de cdc zich bewust te
worden en te blijven van de taak dat de raad namens alle cliënten van De Waerden
praat.

Het maakt dat de cdc ook namens alle cliënten praat en daarmee representatief is. 

Het helpt draagvlak te creëren voor de raad en de besluiten die er worden genomen. 
Het geeft de cdc erkenning als belangenbehartiger van de achterban. De achterban
weet wat de cdc bespreekt en welke besluiten de cdc neemt. De achterban krijgt de
gelegenheid problemen of knelpunten aan de orde te stellen en het bevordert de
emancipatie van alle cliënten omdat de contactpersonen uitgenodigd worden zich uit te
spreken over allerlei zaken. 



4

Wij vertellen wat de raad doet en waarover we advies geven

Informatie geven is een primair doel, zodat de achterban weet dat de cdc er is, uit welke

leden de cdc bestaat en wat het doel van de cdc is. Daarnaast is het ook van belang dat

de achterban geïnformeerd blijft over het werk van de cdc, over de onderwerpen die

besproken zijn en de resultaten die dat heeft opgeleverd. 

Ook in 2022 ontvangen de contactpersonen elke week een Nieuwsbrief van de cdc. 

Op deze manier houdt de cdc haar contactpersonen op de hoogte van hetgeen er is

besproken op de vergadering. 

De contactpersonen kunnen de informatie op hun beurt bespreken op een

bewonersbijeenkomst of cliëntenraadvergadering op locatie. Omdat dit veelal erg lastig

is zonder hierbij de begeleiding te betrekken, ontvangt de locatie en/of begeleiding ook

de Nieuwsbrief van de cdc en worden de begeleiders van de contactpersonen komend

jaar specifiek benaderd door de cdc. 

Op de Medezeggenschap Pagina van De Waerden op Facebook worden korte berichten

geplaatst door de leden van de cdc of door de coach. Cliënten van de Waerden, maar

ook medewerkers, kunnen lid worden van deze groep en berichten plaatsen. 

In 2021 is het de cdc niet gelukt o.a. door corona en de beperkingen die dat met zich

meebracht, om de locaties en de contactpersonen te bezoeken.

Er wordt iedere week een
link naar een filmpje

gestuurd ter ondersteuning
van de Nieuwsbrief. 
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contactpersonen te ondersteunen bij het lezen van de Nieuwsbrief; 
het organiseren van huiskamerbijeenkomsten;
vragen te stellen over belangrijke onderwerpen aan andere cliënten en het vertellen
over besluiten van de cdc aan andere cliënten. 

In 2022 is een belangrijk doel van de cdc om de achterban meer te betrekken bij het werk
van de cdc. 
Samen met de communicatieadviseur heeft de cdc een plan gemaakt om de begeleiders
tips te geven om 

De tips worden regelmatig gepost op Connect. Ook kunnen de begeleiders de
contactpersonen stimuleren en ondersteunen om ervaringen op locatie terug te geven
aan de cdc. Alle medewerkers van De Waerden gebruiken Connect. 
De begeleiders van de contactpersonen worden uitgenodigd om lid te worden van de
groep Medezeggenschap op Connect. De communicatieadviseur gaat de cliëntenraad
hierbij helpen.

Om over noodzakelijke informatie te kunnen beschikken door zowel leden van de cdc als
hun achterban en om alle cliënten te kunnen bereiken is het van belang dat de cliënten
minder afhankelijk worden van hun begeleiders en kunnen beschikken over bijvoorbeeld
een cliëntportaal. Dit cliëntenportaal krijgt in 2022 gestalte. 
Bij dit proces wordt de cdc betrokken.
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Wij werken goed samen met de bestuurder en manager van De Waerden

Het is belangrijk dat de cdc, de bestuurder en de manager samenwerken, zodat de
bestuurder en de manager weten wat cliënten belangrijk vinden en de cdc kan
meedenken met de plannen van de bestuurder en de manager. 
Er vindt regelmatig overleg plaats met de bestuurder, de manager en de raad van
toezicht. Deze afspraken staan in de medezeggenschapsregeling. 
De cdc overlegt één keer in de drie maanden met de bestuurder van De Waerden. 
De cdc heeft maandelijks overleg met de manager cliëntondersteuning. Twee keer per
jaar is er een overleg met de raad van toezicht. Zowel de bestuurder, als de manager, de
leden van de raad van toezicht en de voorzitter van de cdv hebben aangegeven het
prettig te vinden om de Nieuwsbrief wekelijks van de cdc te ontvangen, om op de hoogte
te blijven van hetgeen besproken wordt door de cdc.

Wij behartigen samen de belangen van de cliënten van De Waerden

De centrale deelraad verwanten (cdv) en de cdc vormen samen de centrale cliëntenraad. 
Deze splitsing van de raden vereist een goede samenwerking tussen de raden. 
Om medezeggenschap in lijn met de visie van De Waerden gestalte te geven, vindt er per
kwartaal een overleg plaats met de cdc, cdv en De Waerden om inhoudelijke
onderwerpen en de samenwerking te bespreken. 
Ook in 2022 geeft de cdc aan welke onderwerpen zij intensiever met de cdv wil
bespreken. 
Twee keer per jaar vindt er een afstemmingsoverleg plaats tussen de cdc en cdv ten
behoeve van afstemming jaarplanning en jaarevaluatie.
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Wij lezen beleidsstukken en rapporten om goed advies te kunnen geven

De cdc ontvangt van de manager cliëntondersteuning rapporten en/of beleidsstukken
die in 2022 worden voorgelegd aan de cdc. De manager en de bestuurssecretaris zien
erop toe dat de stukken in begrijpelijke taal aan de cdc voorgelegd worden. 
De cdc mag altijd advies geven, als de bestuurder dat vraagt. Maar ook zonder dat de
bestuurder dat vraagt (ongevraagd advies). Advies geven mag over alle onderwerpen die
belangrijk zijn voor cliënten. Voor sommige beslissingen is instemming van de cdc nodig.
Het gaat om besluiten die heel belangrijk zijn voor cliënten. 

Passend ondersteuningsplan en indicatie 
Gezonde teams 
Wet Zorg en Dwang 
De ouder wordende cliënt 
Het nieuwe ECD 
Triple-C. 
In-, door-, en uitstroom cliënten 

Wij praten, doen en beslissen mee

De CDC wordt betrokken en geïnformeerd over de ontwikkelingen van de speerpunten
van de Waerden. 
Deze speerpunten zijn 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Over de meeste speerpunten heeft de CDC advies en/of instemmingsrecht. 
Daarnaast wordt de CDC betrokken bij het herzien van diverse beleidsstukken en
geïnformeerd over wijzigingen in de organisatie van De Waerden.
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Wij gaan leren om het werk nog beter te kunnen doen

Daarvoor kan de cdc iemand uitnodigen of een cursus of training volgen. In januari 2022
heeft de cdc al een training gevolgd met als thema: De achterban betrekken bij het werk
van de cdc. Deze training werd gegeven door Jolanda Klomp. 
Jolanda is communicatieadviseur bij de Waerden. 
De training krijgt een vervolg later in het jaar. 

Wij praten met een doel

 

De cdc vergadert elke week om o.a. de vergaderingen met de raad van bestuur en/of
manager voor te kunnen bereiden en om alle onderwerpen goed aan bod te kunnen
laten komen. 
Om bepaalde onderwerpen goed te kunnen begrijpen kan de cdc adviseurs uitnodigen
om de onderwerpen extra toe te lichten, zodat de cdc een goed advies kan geven of in
kan stemmen met een besluit.

Om een goede planning te kunnen maken, hoort de cdc van de bestuurssecretaris
wanneer de bestuurder de cdc om een bepaald advies of instemming wil vragen.
Natuurlijk kunnen zich onverwachte adviesvragen of knelpunten voordoen. 
Door de overvolle planning van vorig jaar is de cdc niet echt toegekomen aan specifieke
aandachtspunten die wel belangrijk zijn voor het werk van de raad. 
De cdc wil daar komend jaar meer aandacht aan besteden en heeft daar structureel tijd
voor ingepland in de cyclus van vergaderen. 
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Wij nemen onszelf serieus.

 

De cdc heeft besloten om ook in 2022 geen verkiezingen te houden. 

'Een verkiezing vraagt van de cliënt dat hij in staat is om zijn stem uit te brengen op een
ander, waarvan hij denkt dat die het best zijn belangen kan behartigen. Dat vraagt inzicht
in de taak van de raadsleden en welke vaardigheden ze daarbij nodig hebben. En het
vraagt inzicht in wat de kandidaten te bieden hebben. Voor veel cliënten is dat heel veel
gevraagd. Als zij daartoe niet in staat zijn, kan het gebeuren dat de verkiezing een
schijnvertoning is en dat niet de juiste mensen in de raad zitting nemen.'

(Raad op Maat) 

Als een cliënt van de cdc besluit te stoppen dan vraagt de coach, in overleg met de cdc,
begeleiders en manager, aan cliënten van De Waerden of zij lid van de cdc zouden willen
worden. 
De leden van de cdc werven zelf ook actief mee. 

De cdc stelt voorwaarden aan de raadsleden zoals: zelf vervoer naar de vergaderlocatie
kunnen regelen, de tijd hebben voor de taak, in de avonduren of in het weekend
beschikbaar zijn, ’s ochtends kunnen vergaderen, stukken (eenvoudig lezen versies)
kunnen lezen en/of filmpjes kunnen begrijpen. 
Maar ook kunnen luisteren, praten/communiceren, navertellen, voor zichzelf opkomen
en niet te vergeten soms informatie voor je kunnen houden. 
Raadsleden kunnen dit ook leren, de coach ondersteunt hen hierbij.

Tot slot 

De cdc spreekt voor 2022 het vertrouwen uit dat de samenwerking met de bestuurder en
manager van de Waerden op dezelfde constructieve wijze voortgezet zal worden, zoals
in 2021 ook het geval is geweest.
 
Mocht je na het lezen van dit jaarplan 2022 behoefte hebben aan meer informatie, dan
kun je contact opnemen met de coach van de cdc, Didy van Leeuwen via
ddboer@dewaerden.nl.




