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Jaarverslag Cliëntenraad 2021 

 

We kijken terug op een jaar waarin hard is gewerkt. Helaas waren door Covid19 fysieke 

bijeenkomsten een groot deel van het jaar niet mogelijk en vonden deze digitaal plaats. In september 

en oktober 2021 hebben de cliëntenraadsleden elkaar een aantal keren kunnen treffen en dat was erg 

prettig.  

 

Tijdens de Covid-uitbraak in 2020 werd de creativiteit van de behandelaren groot; dit kwam goed van 

pas tijdens de tweede en derde golf. Hoewel ook toen aanpassingen moesten worden gemaakt en 

Revalidatie Friesland zelf meer geraakt werd door Corona, is de cliëntenraad blij om te zien dat de 

zorg op het goede niveau is gebleven. Ook de cliëntenraad is doorgegaan met dat waar hij voor staat, 

namelijk het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. Er zijn adviezen 

gegeven aan de Raad van Bestuur, (kritische) vragen gesteld en signalen vanuit de achterban 

doorgegeven. Verder is meegedacht in oplossingen en positieve feedback gegeven. Er is meegedacht 

en meegeschreven aan het ondernemingsplan 2021-2025, waarin de aandachtspunten die de 

cliëntenraad had meegegeven, zijn opgenomen. 

De samenwerking met de Raad van Bestuur verloopt goed: er is sprake van openheid en wederzijds 

vertrouwen. Mede hierdoor heeft de cliëntenraad zijn taak ook tijdens deze bijzondere periode goed 

kunnen uitvoeren.  

 

In 2021 heeft de cliëntenraad de tijd genomen om te kijken naar de wijze waarop de cliëntenraad is 

georganiseerd. Dit heeft geleid tot een andere werkgroepindeling, strakke afspraken over de structuur 

van de vergaderingen, en het versturen en archiveren van vergaderstukken.  

 

De cliëntenraad is zichtbaarder geworden voor de patiënten en de organisatie. Er zijn berichten 

geplaatst op Facebook en narrowcasting.  

 

Volgens het rooster van aftreden heeft de cliëntenraad afscheid genomen van dhr. H. Schreiber, en 

mw. L. Sietzema-Joustra. Twee andere cliëntenraadsleden, mw. M. Verwey en dhr. S. de Blécourt, 

hebben om uiteenlopende redenen moeten besluiten te stoppen met het cliëntenraadswerk. Met de 

komst van dhr. T. Verlaan en dhr. G. Jansen is de cliëntenraad op 1 lid na, voltallig. Er is besloten om 

te wachten met het werven met het zevende lid van de cliëntenraad tot het voorjaar van 2022. Dat 

geeft ruimte om zowel de leden die recent zijn toegetreden als het nieuw te werven lid, adequaat in te 

werken.  

Mw. E. Wiersma heeft de rol van voorzitter op zich genomen.  

 

 

Namens de cliëntenraad Revalidatie Friesland, 

Mw. E. Wiersma, voorzitter 
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Organisatie cliëntenraad 

 
Doel 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van de locaties van 

Revalidatie Friesland. De cliëntenraad praat, vanuit patiëntperspectief, mee over bepaalde 

beleidszaken. Gevraagd en ongevraagd advies geeft de cliëntenraad aan de Raad van Bestuur over: 

• kwaliteit van zorg; 

• veiligheid; 

• gezondheid en hygiëne; 

• voeding; 

• geestelijke verzorging / maatschappelijke bijstand; 

• recreatie en ontspanningsmogelijkheden; 

• andere relevante zaken. 

 

 

 

                                   “ballpoint met visitekaartje als een van de communicatiemiddelen” 

Werkwijze 

De Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstellingen (Wmcz2018) regelt de medezeggenschap 

van cliënten van zorginstellingen. Met de Raad van Bestuur is een samenwerkingsovereenkomst 

opgesteld.  

 

De cliëntenraad werkt met een jaarplan, werkgroepen en een huishoudelijk reglement. Dertien keer is 

de cliëntenraad in 2021 bijeen geweest: acht vergaderingen van de cliëntenraad als zodanig en vijf 

vergaderingen van de cliëntenraad met de Raad van bestuur (de zgn. overlegvergadering). Daarnaast 

heeft de cliëntenraad een bijeenkomst gehad met de Raad van Toezicht.  
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De overlegvergadering heeft als doel het toelichten en bespreken van beleidsnotities en adviezen en 

het uitwisselen van informatie. Revalidatie Friesland ondersteunt de cliëntenraad d.m.v. een jaarlijks 

budget. In dit budget zijn tevens ambtelijke en secretariële ondersteuning opgenomen. De 

cliëntenraad maakt jaarlijks een eigen begroting. 

 

Revalidatie Friesland is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De 

LCvV is bemiddelaar bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de 

uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstellingen (Wmcz18).  

 

De cliëntenraad heeft het recht van enquête (indien de cliëntenraad van mening is dat er sprake is van 

wanbeleid of bij ernstige problemen bij de interne gang van zaken). Er waren in 2020 geen geschillen 

die gebruikmaking van dit recht nodig maakten. 

Samenstelling 

Conform huishoudelijk reglement bestaat de cliëntenraad uit zeven leden. De samenstelling op 31 

december 2021 was: 

 

mw. E. Wiersma, voorzitter 

dhr. H.J. Lijzenga vicevoorzitter 

mw. M. Hahndiek,lid 

dhr. J. Roorda, lid 

dhr. T. Verlaan, lid 

dhr. G. Jansen, lid (m.i.v. 1 januari 2022) 

Vacature lid 

 

mw H.W. van Dijk-van der Heijden, ambtelijk ondersteuner  

mw J. Dijkstra, secretaresse 

 

Adviezen 

De Wmcz18 geeft aan welke beleidszaken aan de cliëntenraad voorgelegd moeten worden. De 

betrokkenheid van de cliëntenraad gaat verder. Zo werden de ombuigingen, geïnitieerd in 2019 en 

2020, waarvan een deel in 2021 vorm gegeven werd, met interesse en meedenkend gevolgd. Als hier 

vragen over waren, werd door de RvB uitleg gegeven. Ook over andere onderwerpen werd de 

cliëntenraad gevraagd mee te denken vanuit het patiëntperspectief. Een voorbeeld hiervan is het 

project Leefstijl.  

De cliëntenraad heeft met de Raad van Bestuur veel gesproken over de toegang tot de zorg, ook in 

Coronatijd en de aandacht die er moet zijn voor patiënten die digitaal minder vaardig zijn. 

 

In 2021 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Revalidatie Friesland vastgesteld. Niet alleen de 

medewerkers van Revalidatie Friesland, ook de cliëntenraadsleden dachten en schreven mee. Het 

doet goed om te zien dat de door de cliëntenraad aangereikte punten in het meerjarenbeleidsplan zijn 

opgenomen.  

 

Hieronder een overzicht van de gegeven adviezen in 2021.  
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Aantal Adviezen Wet Medezeggenschap 

Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ) 

Soort vraag 

1 Ombuigingsplan 

botulinetoxinebehandeling  

Wmcz, artikel 3 lid 1.e Advies 

2 Rechtspersoon niet-MSR-activiteiten  Wmcz2018, artikel 7 lid 1.d Advies 

3 Project Serious Gaming     Advies 

4 Herhuisvesting Emmeloord Wmcz2018 artikel 7 lid 1.h Advies 

5 Projectplan Klinische capaciteit, Wmcz2018 artikel 7 lid 1.e Advies 

6 Vipp 5    Advies 

7 Conceptbegroting 2021 Revalidatie 

Friesland 

Wmcz2018, artikel 7 lid 1.g Advies 

 

 

Werkgroepen  

Kwaliteit en veiligheid 

De cliëntenraad heeft deelgenomen aan de veiligheidsrondes op de locaties Leeuwarden en 

Beetsterzwaag. Naar aanleiding van deze veiligheidsrondes is besloten on de frequentie hiervan op te 

voeren. 

Martin Groen, medewerker patiëntveiligheid, heeft de cliëntenraad bijgepraat wat er gedaan wordt aan 

het borgen van de patiëntveiligheid en de ontwikkelingen daarin.  

Evert Kronemeijer, patiëntcontactpersoon, heeft met de cliëntenraad gesproken over de klachten waar 

hij zich mee bezig heeft gehouden. Hierin is met name gekeken naar het onderwerp van de klachten. 

Tijdens de HKZ audit is ook de cliëntenraad bevraagd.   

De cliëntenraad is geïnformeerd over de uitkomsten en aanbevelingen van de HKZ audit. 

  

Financiën, organisatie en digitale ontwikkelingen 

De werkgroep financiën heeft in 2021 de financiële ontwikkelingen in organisatie nauwkeurig en 

kritisch gevolgd, vooral op basis van de maandelijkse risicoanalyse en de voortgangsrapportages over 

de kaderbrief 2021.  

In de overlegvergaderingen is met de bestuurder regelmatig van gedachten gewisseld over de 

gevolgen van de hele coronasituatie en de noodzakelijke maatregelen, met name over de invloed 

daarvan op de behandeling van en de zorg voor de cliënten. 

 

De digitale ontwikkelingen binnen het zorglandschap waarin Revalidatie Friesland acteert, worden 

door de cliëntenraad nauwlettend gevolgd en ze wordt hierover goed geïnformeerd.. In 2021 liepen 

een aantal grote projecten, zoals VIPP5 en de Migratie EPD.  

 

Het implementatieprogramma VIPP heeft een vervolg gekregen waar het in 2019 is geëindigd. Het 

vervolg richt zich op gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een 

persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De cliëntenraad heeft een positief advies afgegeven om 

verder te gaan met VIPP. Via de projectleider heeft de werkgroep regelmatig updates ontvangen over 
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de stand van zaken. Daarnaast sluit één lid vanuit de werkgroep aan bij informatiesessies die aan het 

patiëntenpanel worden gegeven. In december werd er een digitale bijeenkomst georganiseerd voor 

cliëntenraden om uitleg te geven over VIPP5, erg nuttig.  

 

Naast het vervolg op VIPP, is Revalidatie Friesland overgestapt op een nieuwe versie van haar 

elektronisch patiëntendossier, HiX 6.2. Dit om het zorginformatiesysteem toekomstbestendig te 

maken; tevens is het voorwaardelijk om een aantal nieuwe functionaliteiten in de toekomst te 

implementeren. 

 

De cliëntenraad zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.  

 

 

 

                                                                 “mantelzorgcompliment” 

 

Kinderrevalidatie/KAR, zichtbaarheid cliëntenraad en PR  

Kinderrevalidatie / KAR  

Onderwerpen die te maken hebben met kinderrevalidatie zoals gezinsgerichte zorg, vallen onder het 

aandachtgebied van deze werkgroep. De cliëntenraad heeft eerder duidelijk aangegeven het belang 

van de KAR (kinderadviesraad) te onderschrijven en heeft zich hard gemaakt voor de oprichting 

hiervan. De cliëntenraad heeft met de bestuurder gesproken over de positie van de KAR en de te 

volgen procedures. De verslagen van de vergaderingen worden ter informatie uitgewisseld. Het 

afgelopen jaar is de relatie verdiept door o.a. een nadere informele kennismaking tijdens een maaltijd 

en het online volgen van een vergadering. Zodra er in 2022 weer ruimte komt (door het afnemen 

coronacrisis) wordt gekeken hoe de relatie tussen de cliëntenraad en KAR verder vormgegeven kan 

worden.  

 

Zichtbaarheid cliëntenraad en Public Relations (PR)  

Deze werkgroep houdt zich bezig met het scheppen en in stand houden van een goed imago van de 

cliëntenraad. Het streven is het vergroten van de bekendheid van het bestaan en de rol van 

cliëntenraad bij patiënten, partners van patiënten en medewerkers van Revalidatie Friesland. Dit 

draagt bij aan een optimale belangenbehartiging van patiënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

folder, het uitreiken van ballpoints met visitekaartje en moderne communicatiemiddelen als Facebook 

en narrowcasting. Helaas konden vanwege de Covid19 uitbraak andere voorgenomen activiteiten 

geen doorgang vinden. Wel hebben wij i.s.m. de afdeling PR en Communicatie van Revalidatie 
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Friesland een mooie giveaway samengesteld, in de vorm van zelf ontwikkelde kaart met een zakje 

zonnebloemzaden, die de patiënten op 10 november als bedankje, een ”mantelzorgcompliment”, aan 

hun mantelzorger konden geven. Dit initiatief sprak aan en werd zeer gewaardeerd.  

 

In plaats van de reguliere bezoeken aan de patiënten in de kliniek en op de poliklinieken, zijn er vanuit 

de cliëntenraad enkele tientallen telefoongesprekken in het kader van de achterbancontacten 

gerealiseerd. Verder kon de CR door middel van de video-interviews van Evert Kronemeijer goed 

geïnformeerd blijven over de situatie in de kliniek gedurende de coronaperiode. 

 

 

Activiteiten en contacten  

De interne en externe contacten vormen een basis om de medezeggenschap meer inhoud te geven.  

Korte terugblik overige activiteiten 2021 

• Er is contact gelegd met, en er is een digitale bijeenkomst geweest ter kennismaking van, de 

cliëntenraden in Revion-verband: de samenwerking tussen Klimmendaal, Basalt en 

Revalidatie Friesland.  

• Leden van de raad waren aanwezig bij een aantal (digitale) bijeenkomsten, o.a. Leefstijl, het 

winterevent, revalidatie thuis. Ook heeft de cliëntenraad meegedacht in de visie op Blended 

Care en is de bijdrage van de cliëntenraad in de visie verwerkt.  

• De cliëntenraad heeft meegedacht met de inrichting met interactieve muren op de 

verschillende locaties. 

• Geke van der Heide heeft de cliëntenraad bijgepraat over het project Leefstijl. 

• Vanessa Karel heeft de cliëntenraad uitleg gegeven over de herinrichting van de kliniek. 

• Alida Dienaar heeft het begrip “Alerte gastvrijheid” toegelicht en met de cliëntenraad 

besproken wat dit betekent voor de patiënt. 

• Luciënne Petiet (projectleider Telemedicine) heeft de cliëntenraad uitleg gegeven over E-

revalidatie én laten zien hoe dat er uit ziet. 

• Yvonne van Rijnswou (projectleider VIPP5) heeft de cliëntenraad uitleg gegeven over de 

ontwikkelingen op digitaal vlak, o.a. m.b.t. de digitale uitwisseling van gegevens. 

• In september vond weer een knooppuntenoverleg plaats; hierbij was Ella Wiersma aanwezig. 

• In december was er een overleg met de Raad van Bestuur. 

Achterbancontact 

Contact met haar achterban is essentieel voor de cliëntenraad, zowel voor de bekendheid van de 

cliëntenraad onder de patiënten als voor het ophalen van input voor de cliëntenraad. 

 

Achterbancontacten in 2021: 

• Het hele jaar hebben de achterbancontacten telefonisch plaats gevonden. Cliëntenraadsleden 

spraken met patiënten over hun ervaringen bij RF en de zorg. 

• Om contact te houden met de patiënten zijn er patiënten op de kliniek geïnterviewd. Deze 

interviews zijn op film vastgelegd en met toestemming van de geïnterviewden toegankelijk 

gemaakt voor de cliëntenraad en de Bestuurder.  

• Plaatsen van berichten over de cliëntenraad op Facebook van Revalidatie Friesland en op 

narrowcasting. 
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Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) 

De cliëntenraad is aangesloten bij het LSR. Het LSR biedt ondersteuning door het geven van 

cursussen, organiseren van bijeenkomsten, publiceren van een magazine en een helpdesk.  

In 2021 was het onderwerp voor de jaarlijkse scholing van de cliëntenraad “Evaluatie functioneren 

cliëntenraad met het oog op de toekomst”. Door de uitbraak van Covid19 is dit uitgesteld.  

De ambtelijk ondersteuner maakt deel uit van een klein netwerk ambtelijk secretarissen in het noorden 

van Nederland. Deze netwerkgroep heeft een aantal keren digitaal vergaderd om ervaringen en tips 

uit te wisselen. Daarnaast is zij lid van de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen van de Ncz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                “meedenken is meedoen” 

 

Al met al kijkt de cliëntenraad terug op een jaar, waarin de cliëntenraad van Revalidatie Friesland, 

ondanks de “Covid19” beperkingen, toch actief het nodige heeft kunnen bijdragen vanuit het 

patiëntenbelang.  

 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen, suggesties of ideeën hebben, neem dan contact 

op via clientenraad@revalidatie-friesland.nl of via de website www.revalidatie-friesland.nl. 

 

Beetsterzwaag, 21 februari 2022 
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