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1. Voorwoord  
 
Een voorwoord schrijven bij het jaarverslag 2021 van de Cliëntenraad (CR) van Vrijwaard is 
een hele eer. De CR heeft een hectische periode achter de rug. In 2018 trad na een conflict 
de gehele CR af. Daarna heeft een incomplete CR in sterk wisselende samenstelling het 
proces van de fusie van Vrijwaard met Omring begeleidt. 
In december 2020 stond in de Seniorenkrant een artikel, waarin gevraagd werd naar 
belangstellenden voor de CR van Vrijwaard. Gelukkig was die interesse in voldoende mate 
aanwezig en zo kon in maart 2021 een vrijwel nieuwe CR aantreden. De nieuwe CR heeft zich 
in eerste instantie gericht op het verdere beloop van de fusie van Vrijwaard en Omring, de 
problemen samenhangend met de Corona maatregelen  en het geven van adviezen aan de 
Raad van Bestuur. Pas in de laatste maanden van dit jaar kwamen we toe aan één van onze 
belangrijkste taken, namelijk het versterken van de contacten met de bewoners van de vier 
zorginstellingen. In dit jaarverslag vertellen we hoe onze werkzaamheden verlopen zijn. 
 
Wiebe Meijer, voorzitter Cliëntenraad Vrijwaard 

 
                        

2. Inleiding 
 
 
De cliëntenraad van Vrijwaard behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten 
die op zorg, begeleiding en ondersteuning van de Stichting Vrijwaard en HulpThuis Vrijwaard 
zijn aangewezen. Deze cliënten krijgen zorg uit verschillende financieringsvormen zoals de 
Wlz (Wet langdurige zorg), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning).  
De cliëntenraad bevordert, naar vermogen, de participatie, medezeggenschap en 
belangenbehartiging door de cliënten en hun contactpersonen, zodat cliënten zoveel 
mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen leefomgeving.  
 
De raad functioneert op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz). Daarnaast is een overeenkomst Cliëntenraad en Raad van Bestuur opgesteld en 
vastgesteld in 2018. 
 
De bestuurder van Vrijwaard is verplicht de cliëntenraad instemming te vragen over een 
aantal zaken die de cliënten direct aangaan. Dat is met name over de kwaliteit van de zorg 
en dienstverlening, voedingsaangelegenheden, veiligheid, recreatie, woonsituatie e.d.. 
De cliëntenraad geeft daarbij ook ongevraagd advies op andere zaken indien hij dat nodig 
vindt. 
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3. Samenstelling cliëntenraad 

 
In maart is een nieuwe CR raad geïnstalleerd, bestaande uit twee leden van de vorige 
cliëntenraad en vijf nieuwe leden. Voorzitter van de cliëntenraad is Dhr. W. Meijer. 
De overdracht van de vorige cliëntenraad heeft plaatsgevonden door Mw. A. Benjamins aan 
de voorzitter en secretaris. Bij de eerste vergadering van de nieuwe cliëntenraad en de Raad 
van Bestuur op 22 maart was Mw. Benjamins aanwezig voor eventuele vragen. 
 
In juli heeft Mw. J. Diekerhof haar lidmaatschap van de cliëntenraad opgezegd. De 
cliëntenraad heeft daarna besloten met zes leden verder te gaan. 
 
De cliëntenraad heeft mede door de hectiek ontstaan door de fusie van Vrijwaard met 
Omring en de wisselende coronamaatregelen pas in november een introductiebrief  naar de 
bewoners en de contactadressen verstuurd. In de brief is per raadslid de locatie vermeld 
waarvoor het raadslid contactpersoon is.  
 
Verdeling locaties: 
- De Golfstroom: Mw. A Grooteman 
- De Golfstroom: Mw. Kager 
- Westhoek: Mw. A. Schipper 
- Dijckzicht: Mw. D. Heijjer 
- ’t landhuys: Mw. J. Hoogendijk 

 
In juni 2021 is begonnen met het bezoeken van de locaties en het kennismaken met de 
cliënten en teamleiders. 
 
Per 31-12-2021 was de bezetting van de cliëntenraad: 
 
Dhr. W. Meijer, voorzitter lid per 15-03-2021 
Mw. J. Hoogendijk, secretaris lid per 15-03-2021 
MW. W. Kager, lid lid per 01-02-2020 
Mw. A. Grooteman, lid lid per 15-03-2021 
Mw. A. Schipper lid per 15-03-2021 
Mw. D. Heijjer, lid lid per 15-03-2021 
 
 
Geerte Vaas, werkzaam bij de Omring, heeft het gehele jaar de cliëntenraad secretarieel 
ondersteund door het opstellen van de agenda’s, versturen van verslagen, notuleren e.d.. Zij 
heeft in december een baan elders aanvaard zodat de raad in 2022 een andere 
ondersteuner krijgt. 
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4. Vergaderingen 
 
De vorige cliëntenraad heeft 26 februari voor het laatst in de oude samenstelling vergaderd 
met de Raad van Bestuur. 
 
De in maart nieuw samengestelde cliëntenraad heeft 6 keer in 2021 een overleg vergadering 
gehad met de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. Deze overlegvergaderingen waren 
volgens het vergaderschema. Eenmaal heeft er een extra overleg plaatsgevonden op verzoek 
van de Bestuurder n.a.v. een brief van de CR omtrent de overname remedielokaties.  
 
Er is 6 keer agendaoverleg geweest met de voorzitter en secretaris cliëntenraad, de 
ondersteunend secretaris cliëntenraad, de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. In 
deze overleggen is de agenda opgesteld voor de overlegvergadering cliëntenraad-Raad van 
Bestuur. 
 
De cliëntenraad heeft 6 maal vergaderd met haar eigen leden. In deze vergaderingen zijn de 
overleggen met de Raad van Bestuur voorbereid en besproken. Tevens worden tijdens het 
intern beraad alle ingekomen stukken en onderwerpen die aan bod komen besproken. 
 
Er heeft geen overleg tussen de Raad van Toezicht en de cliëntenraad plaatsgevonden. 
Ook ontbrak een overleg met het zorgkantoor. 
 
De vergaderingen vonden afwisselend plaats in De Golfstroom en op het Bernhardplein, het 
bestuursbureau van Vrijwaard. Sommige vergaderingen vonden digitaal plaats via Microsoft 
Teams. 
Half volgend 2022 wordt de locatie op het Bernhardplein afgestoten door Vrijwaard en dus is 
de plaats voor de vergaderingen het komend jaar nog niet bekend, waarschijnlijk op een van 
de locaties. 
 
 

5. Onderwerpen in de vergaderingen 
 
5.1 Corona 
 
Een zeer belangrijk item in 2021 was de preventie van besmetting en het voorkomen van 
verspreiding van het Coronavirus. Dit gold uiteraard voor zowel cliënten als medewerkers.  
 
Vrijwaard werkt met een corona dashboard dat dagelijks bijgehouden wordt. Hiermee zijn 
o.a. besmettingen en langdurige zieken inzichtelijk. De cliëntenraad is tijdens elk overleg met 
de Raad van Bestuur geïnformeerd over de stand van zaken in de tehuizen en de genomen 
maatregelen. Zoals over de besmettingscijfers, de vaccinaties, sluiting restaurants en 
opgelegde beperkingen. Deze maatregelen werden zowel wettelijk opgelegd  als 
afgesproken door de RvB in het regionaal overleg met collega-bestuurders.  
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Tevens werd de inkomstenderving door de corona pandemie besproken. De omzetderving 
wordt met name veroorzaakt door het feit dat mensen nog niet op een locatie willen gaan 
wonen, omdat ze bang zijn dat het huis weer dicht gaat bij een besmetting. 
 
 

5.2 Remedielocaties 
 
Inleiding 
In 2018 heeft de interim bestuurder van Vrijwaard een uitgebreid onderzoek verricht naar 
de kwaliteit van zorg en de financiële situatie van de Stichting Vrijwaard en Stichting 
HulpThuis Vrijwaard. 
Samenvattend was de conclusie dat er op het gebied van kwaliteit van zorg en financiën 
grote knelpunten waren en dat Vrijwaard een te kleine organisatie was om dit zelfstandig te 
kunnen verbeteren.  
 
Eind 2018 heeft de toenmalige cliëntenraad Vrijwaard toegestemd met een fusie met  
Omring. Dit om een bankroet van Vrijwaard af te wenden. 
De ACM bepaalde dat de fusie alleen door kon gaan als Omring/Vrijwaard drie van de zeven 
locaties zou overdragen aan een andere zorgverlener. 
 
Medio 2020 heeft de cliëntenraad Vrijwaard hierop een positief advies gegeven, zij het 
onder een aantal voorwaarden. 
De bestuurlijke fusie tussen Omring en Vrijwaard vond in 2020 plaats. Als de drie over te 
dragen locaties worden Ten Anker, Lyceumhof en Parkzicht aangewezen, verder te noemen 
de remedielocaties.  
 
 
De Afsplitsing 
Dit alles leidt ertoe dat de in maart 2021 nieuw aangetreden cliëntenraad van Vrijwaard 
direct met de problematiek van de fusie en de afsplitsing wordt geconfronteerd.  
 
Op 17 mei wordt tijdens een overlegvergadering door de bestuurder medegedeeld dat er 
een koper is voor de remedielocaties. Het betreft een vrij kleine zorgorganisatie met vooral 
kennis in de thuiszorg. 
Er moet voor 1 juni een koopcontract getekend worden en de beoogde transactiedatum was 
1 juli 2021.  
 
De cliëntenraad maakt zich zorgen over de overname, omdat de nieuwe zorgaanbieder 
weinig ervaring heeft met verpleeghuiszorg. De CR heeft tevens geconstateerd dat na de 
fusie met Omring de zorg voor de cliënten van Vrijwaard duidelijk is verbeterd en 
momenteel van goede kwaliteit is. Verandering komt daarom misschien niet ten goede van 
de cliënten. 
De cliëntenraad wil graag weten of aan de gestelde voorwaarden in het verzwaarde advies 
van de cliëntenraad in 2020 wordt voldaan.  
 
Op 21 mei ontvangt de cliëntenraad een uiteenzetting van de secretaris van het bestuur. 
Daarin wordt o.a. vermeld dat de potentiële koper voldoet aan de gestelde punten op het 
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gebied van kwaliteit en kwantiteit van zorg, financiële middelen en continuïteit voor 
medewerkers. Het zorgkantoor VGZ is hierbij betrokken. De potentiële koper heeft een 
cliëntenraad welke zal worden uitgebreid om zo de locaties Ten Anker, Lyceumhof en 
Parkzicht te vertegenwoordigen. Hiermee worden de remedie locaties vertegenwoordigd in 
het kader van medezeggenschap. 
 
De CR krijgt 31 mei de intentieverklaring met de naam van de potentiële koper en 
aanvullende documenten. De cliëntenraad houdt om 15.30 een Microsoft Teams 
vergadering om dit alles te bespreken. 
De overeenkomst tussen AristoZorg en Omring wordt aan het eind van die dag gesloten. 
 
Hoewel zeer betrokken, is de cliëntenraad niet betrokken geweest bij de besluitvorming van 
de overname, wat formeel correct is omdat de vorige cliëntenraad reeds toegestemd had. 
Hierop is door de raad een brief gestuurd naar de bestuurder. Tevens heeft de voorzitter van 
de CR in juli een klacht ingediend bij de ACM over het gevoerde beleid van de ACM in deze 
kwestie. 
Op de klacht aan de ACM is in november een reactie gekomen van de directie zorg met 
daarin vooral uitleg over de wettelijke kaders waaraan de ACM zich gehouden heeft. De raad 
wacht nog steeds op een officiële uitspraak over de ingediende klacht. 
 
24 Juni heeft de CR een uitgebreide voortgangsrapportage ontvangen omtrent de 
overdracht van de remedielocaties. 
Hieruit blijkt dat Omring met grote zorgvuldigheid een goede overgang van Vrijwaard naar 
AristZorg wil realiseren, o.a. mede door middel van een reeds aanwezig overdrachtsteam en 
een dienstverleningsovereenkomst. 
 

 
5.3  De maaltijdvoorziening 
 
De maaltijdvoorziening is tijdens elk overleg een agenda punt. De Golfstroom, Lyceumhof en 
Parkzicht betrekken de warme maaltijd van Ten Anker. Deze kookt volgens het 
regeneratieprincipe maar er zijn veel klachten over de maaltijden. De maaltijden voldoen 
niet aan de gangbare eisen: gezond, lekker en aantrekkelijk.  Het eten smaakt niet, is niet 
gaar, van slechte kwaliteit en het menu is eentonig. 
 
Na de overdracht van de remedielocaties op 1 juli werd medio oktober een  aanvang 
gemaakt met de plaatsing van een keuken in De Golfstroom zodat de maaltijden volgens het 
frontcooking principe bereid kunnen worden. 
Voor de inrichting van de zaal waar gegeten zal worden hebben twee leden van de CR de 
firma Staalbaron in Heerhugowaard bezocht om samen met Dhr. Maarten van Dijk het 
meubilair uit te zoeken. 
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5.4 Overige onderwerpen 

 De volgende onderwerpen zijn o.a. ook besproken: 
- De herhaalscan kwaliteit van eind 2020 van het project WOL (Waardigheid en trots op 

locatie), ondersteund door Vilans. De eindconclusie van de scan was dat er een 
verbetering op alle locaties had plaatsgevonden. 

- Het kwaliteitsbeleid en de voortgang van de kwaliteitsprojecten 
- Het kwaliteitsdashboard waarin de kwaliteitsindicatoren bijgehouden worden 
- De visie van de cliëntenraad 
- De prijslijst en waskosten voor de locaties in 2021 
- Het herstelplan Vrijwaard. Dit betreft het herstel van Vrijwaard en de integratie van de 

systemen met De Omring 
- Het jaardocument Vrijwaard 2020 
- De jaarrekening Vrijwaard 2020 
- De geactualiseerde klachtenregeling i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet Zorg en 

Dwang 
- Verandering bereikbaarheid/receptie locaties 
- Visitatie VGZ aan twee locaties waarbij twee leden van de cliëntenraad aanwezig waren 
- Project Inzicht 2 (eOverdracht en Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Dit gaat over de 

digitalisering van de verpleegkundige overdracht en inzicht van de client in zijn eigen 
dossier. 

- Het kwaliteitsplan Vrijwaard 2022 
- Opleveringsniveau appartementen intramurale locaties 
- De Vrienden van Vrijwaard. Een verzoek van de raad voor een duofiets voor de 

remedielocaties is afgekeurd. Tevens is gesproken met de Vrienden van Vrijwaard over 
een gepast cadeau van de Vrienden van Vrijwaard voor de nieuw gerealiseerde keuken in 
De Golfstroom. Het advies van de cliëntenraad was een verbetering van het terras bij de 
zaal. 

- Het cliënttevredenheidsonderzoek 
- Het schilderij van Floris Brinkman, geschonken door de katholieke gemeenschap aan Ten 

Anker 
- De regeling voor de cliëntenraad 
- De taakverdeling en het werkplan van de cliëntenraad voor 2022 
- Introductie en wijze van contact met cliënten, contactpersonen en medewerkers van 

locaties 
- Profielschets twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht 

 
 

6. Gasten in de vergaderingen 
 
 
Om onderwerpen toe te lichten zijn verschillende mensen tijdens een vergadering aanwezig 
geweest. 
Dit waren: 

• De klachtenfunctionaris over haar werkzaamheden en de voorkomende klachten, het 
overzicht meldingen incidenten en het jaarverslag 
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• De Adviseur Kwaliteit en Veiligheid omtrent het project Waardigheid en Trots op 
locatie, het kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsbeleid binnen Vrijwaard 

• Leden van de ondernemingsraad omtrent de verandering van de bezetting receptie 
en de bereikbaarheid van de locaties 

• De directeur vastgoed en de manager klantenservice over het opleveringsniveau van 
de intramurale appartementen locaties 

• De directeur van Vrijwaard heeft de jaarrekening, het jaardocument 2020 en het 
herstelplan toegelicht 

• De Manager Service Expertise Bureau voor toelichting op de verbouwing in De 
Golfstroom voor een nieuwe keuken 

• De consultant van  de firma Supply Value, specialist op het gebied van netwerk 
optimalisatie omtrent het project Inzicht 2 (elektronische gegevens uitwisseling).  

 
 
7. Contacten van de cliëntenraad 
 
 
De leden van de cliëntenraad zijn allen verantwoordelijk voor de contacten met de cliënten 
en de teamleiders van een van de locaties. 
Tijdens het jaar hebben verschillende leden van de raad locaties bezocht en daar cliënten en 
teamleiders gesproken. Deze bezoeken waren door alle coronamaatregelen beperkt, voor 
het volgend jaar hopen de leden een planning te maken om de locaties regelmatig te 
bezoeken. 
 
In december heeft de CR een kerstkaart laten maken met de beste wensen voor 2022 voor 
alle cliënten. De CR leden hebben de kaarten bezorgd op de locaties en daarbij kunnen 
spreken met de cliënten en medewerkers over de dagelijkse gang van zaken. 
 
Een lid heeft tijdelijk zitting genomen in het bestuur van de Vrienden van Vrijwaard. De 
samenwerking en communicatie waren echter niet optimaal zodat is besloten dat er geen lid 
van de CR zitting zal nemen in het bestuur van de Vrienden van Vrijwaard. 
 
Verder zijn de contacten verdeeld; zo onderhoudt de voorzitter contact met de Centrale 
Cliëntenraad Omring en heeft hij contact met de Vrienden van Vrijwaard. 
Tevens heeft hij de regionale bijeenkomst Noord Holland bijgewoond. 
Een lid van de CR onderhoudt contact met de ondernemingsraad, twee leden nemen deel 
aan de klankbordgroep Inzicht 2. 
 
Twee leden van de CR hebben gegeten in de Golfstroom om het eten zelf te kunnen 
beoordelen. 
 

De voorzitter van de cliëntenraad heeft met de selectiecommissie een gesprek gehad met 

een kandidaat voor de raad van Toezicht en daarop positief gereageerd. 
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8. Adviezen in 2021 
 
 Op de volgende gevraagde adviezen werd instemming verleend: 

1. De prijslijst en waskosten voor de locaties van Vrijwaard voor 2021 

2. Bereikbaarheid van Vrijwaard en de invulling van de meldkamer c.q. receptie. 

Als voorwaarde heeft de cliëntenraad gesteld dat tijdens de evaluatie de hoeveelheid 
en aard van de telefoontjes die terecht gekomen zijn bij de verzorgenden worden 
geïnventariseerd. 

3. Begroting Stichting Vrijwaard voor 2021 

4. Klachtenregeling Wkkgz, WMO en Jeugdwet 

5. Profielschets nieuwe leden Raad van Toezicht 

6. Jaardocument 2020 Stichting Vrijwaard 

7. Jaarverslaggeving 2020 Stichting Vrijwaard 

8. Verbouwing en inrichting keuken De Golfstroom en het voorgestelde menu 

9. Inkomstenderving ten gevolge van corona 

 

 

9. Scholing, bezoeken, contact 
 
Scholing 
In Oktober 2021 heeft de cliëntenraad een scholingsmiddag gehad van het LOC, de 
Landelijke organisatie cliëntenraden. Vrijwaard is lid van het LOC. 
 
De middag werd verzorgd door Tiske Boonstra en tijdens die middag zijn verschillende 
onderwerpen die een cliëntenraad aangaan besproken.  
Dit zijn o.a.: de nieuwe medezeggenschapswet waarin het instemmingsrecht het verzwaarde 
adviesrecht vervangt, de rechten, adviesthema’s, inspraak en geschillen. Op verzoek heeft zij 
nog aanvullende informatie toegezonden. 
 
Tevens hebben een paar leden via teams workshops gevolgd zoals: 

- Cliëntenraad en teambuilding 

- Welkom in de cliëntenraad 

- Cliëntenraad in corona tijden 

- Medezeggenschap 

 
Bezoeken 
Door de coronamaatregelen zijn er weinig bijeenkomsten geweest.  
Twee leden hebben via Microsoft Teams een overleg bijgewoond van de Centrale 
Cliëntenraad Omring. 
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Contact met cliëntenraad 
Om de cliëntenraad meer bekend te maken gaan de leden van de raad zich in 2022 ieder 
apart  voorstellen in de Nieuwsflits van de organisatie. Deze nieuwsbrief komt eens in de 
veertien dagen bij de cliënten en contactpersonen. 
 
In 2022 wil de cliëntenraad met behulp van de afdeling communicatie een eigen website 
realiseren zodat er regelmatig bulletins geplaatst kunnen worden over de lopende zaken en 
iedereen geïnformeerd wordt waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt. 
Het e-mailadres van de cliëntenraad wordt: Cliëntenraad@vrijwaard.nl . 

mailto:Cliëntenraad@vrijwaard.nl

