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 Jaarplan 2019 Gemeenschappelijke Cliëntenraad Vughterstede 
 
Het jaarplan van de Gemeenschappelijke cliëntenraad  bestaat uit twee soorten onderwerpen: 

1. de adviesvragen van de zorgaanbieder  
2. de onderwerpen die de Gemeenschappelijk cliëntenraad zelf aan de orde wil stellen 

waaronder doorlopende aandachtspunten vanuit de locatieraden en evaluaties van 
beleidsthema’s.  

 
Leidraad voor het jaarplan van de Gemeenschappelijke Clientenraad zijn het jaarplan 2019. 
Daarnaast zijn er doorlopende aandachtspunten vanuit de locatieraden, evaluaties van 
beleidsthema’s, jaarlijks terugkerende thema’s en doorlopende beleidsontwikkelingen en 
maatschappelijke ontwikkelingen waarop inbreng van de Gemeenschappelijke cliëntenraad  
wenselijk is. 
 
Adviesplichtige onderwerpen volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ) 
 

Begroting  2020   

Jaarrekening 2018  

Kwaliteitsjaarplan, basis kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft 
wat cliënten en hun naasten mogen verwachten 
van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit 
document opdrachten voor zorgverleners en 
zorgorganisaties om samen de kwaliteit te 
verbeteren en het lerend vermogen te 
versterken en vormt het het kader voor extern 
toezicht en voor inkoop en contractering van 
zorg. 

Evaluatie kwaliteit middels kwartaalrapportages  

Meting cliëntervaringen Vughterstede wil overgaan op het  
implementeren van een  profielvragenlijst om de 
clientervaringen te meten. 

Waardigheid en Trots Een lid GCR neemt deel aan de commissie 
W&T VS. 

WMCZ aanpassen samenwerkingsdocument 
GCR-RvB /tevens alle documenten aanpassen 
aan nieuwe wetgeving. 
Bespreken aanvraag eigen budget GCR 

Onder meer n.a.v. bijeenkomst 
deskundigheidsbevordering. 

Zorginkoop en zorgcontractering Zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders 
aantoonbaar maken hoe ze cliëntenraden 
betrekken bij de bespreking van de voortgang 
van de ontwikkelafspraken. Financiële 
commissie GCR woont inkoopoverleg bij. 
Informatie voor aanstaande cliënten 
 

Relevante wetgeving 
 

Herziene wetgeving WMCZ, uitwerking in 
samenwerking met de Raad van Bestuur.  
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Overige onderwerpen (op basis van jaarplan Vughterstede, ter informatie, bespreking 
(ongevraagd) advies 

Duurzaamheid/vitaliteit medewerkers  

Plan van aanpak +  

Rol van maatschappelijk werk naar cliënten  

Inzet extra personeel niveau 1  

Inrichting zorgdossier  

Pilot orientatiebanen  

Verbeterplan indicatoren basisveiligheid  

Interne audits resultaten  

Extra uitbreiding toezicht huiskamers  
verpleegafdelingen 

 

Inclusie/exclusie criteria  

 
 
 
Overlegstructuur 
 
Overleg met de Raad van toezicht 
frequentie: · jaarlijks 
deelnemers: Raad van toezicht 
   Raad van bestuur 
   Leden van gemeenschappelijke ClientenRaad 
   Ambtelijk secretaris 
doel: ··  Informatie-uitwisseling over algemene beleidszaken 
status:  Informatief 
   
 
Onderling overleg GCR 
frequentie: 8 x per jaar 
deelnemers: leden GCR en ambtelijk secretaris 
doel: ·  bespreken van thema’s met betrekking tot belangenbehartiging cliënten en/of actuele 

ontwikkelingen. 
 Voorbereiden van de overlegvergadering met de Raad van Bestuur waarbij de 
agendapunten (inclusief adviezen) van de overlegvergadering besproken worden en 
waarbij standpunten en vragen uitgewisseld kunnen worden. 

status:  Meningsvormend en uitwisseling van informatie 
 
Overlegvergadering GCR 
frequentie:   8 x per jaar 
deelnemers: leden GCR 
   ambtelijk secretaris 
   Raad van Bestuur 
doel          : vaststellen van adviezen volgens de WMCZ 
   informatie vanuit Vughterstede 
                       uitwisseling van informatie 
 
Commissie GCR/financiële commissie 
frequentie:      4 x per jaar 
deelnemers:   twee afgevaardigden uit de GCR 
doel:   opstellen van pre advies over de begroting en de jaarrekening t.b.v. de GCR 
   deelname aan inkoopoverleg vanuit clientperspectief van Vughterstede met   
   Zorgkantoor  
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Commissie W&T 
frequentie:     4 x per jaar 
deelnemers:  afgevaardigden Vughterstede en 1 lid GCR 
doel:              opstellen jaarplan W&T en bespreken voortgang 
 
     
Overleg locatieraad 
frequentie: 4 x per jaar  
deelnemers: manager intramurale zorg 
   locatieraad van de betreffende locatie 
doel: ·  informatie-uitwisseling over dagelijkse gang van zaken per locatie 
status:  besluitvormend 

Het locatie-overleg wordt voorafgegaan door een vooroverleg ter voorbereiding van 
het locatie-overleg  

 
   
Overleg afzonderlijke cliëntenraad  
frequentie: 4 x per jaar 
deelnemers leden van de locatieraad 
doel: besluitvorming over locatie gebonden zaken 
  voorbereiding van het overleg met het locatiehoofd 
status:  besluitvormend. 
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Vergaderschema  2019 

Gemeenschappelijke Cliëntenraad 
14.00u tot 16.00u 

Tijd 

7 januari  
18 februari ov 
1 april  
13 mei  
24 juni ov 
29 juli  
9 september  
21 oktober  
2 december rvt 

 
Nog plannen voor GCR en Raad van Bestuur: bijeenkomst met alle clientenraadsleden 
Voor GCR bijeenkomst deskundigheidsbevordering 
 
pm vertegenwoordiging zoeken vanuit de wijkzorg voor de GCR 
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Jaarplanning 2019 Gemeenschappelijke cliëntenraad Vughterstede 
 

Januari 
2019 

Actie Wie 

7 Overlegvergadering: 
Gebruik domotica Merpatistraat 
Kwartaal rapportage a.d.h.v. memo 
Advies vaststellen jaarplan 2019 en begroting 2019 
Resultaten CQ index 

GCR, AS en RvB 

29 Overleg over herziening samenwerkingsovereenkomst 
Overleg met zorgkantoor over werkwijze en 
betrokkenheid cliëntenraad 

GCR en AS 

29 Etentje GCR en AS 

 
 

Februari 
2019 

Actie Wie 

18  Overlegvergadering: 
Inclusie/exclusie criteria 
rol van maatschappelijk werk naar cliënten 
Inzet extra personeel niveau 1 en zijinstromers/extra 
toezicht huiskamers  
Waardigheid en Trots, stand van zaken 

 

 
 
 

April 2019 Actie Wie 

1 Overlegvergadering: 
Plan van aanpak verzorging + 
Verbeterplan indicatoren basisveiligheid 

 

 
 

Mei 2019 Actie Wie 

 Jaardocument en Jaarrekening , advies voorbereiden en 
besluitvorming advies Jaarrekening 

Financiele 
commissie en 
GCR 

 Uitwerken structuur in convenant GCR en RvB Ambtelijk 
secretaris 

13 Overlegvergadering: 
Kwartaalrapportage 1 

 

 
 

  

Juni 2019 Actie Wie 

24 Overlegvergadering: 
Wet Zorg en Dwang 
Wet WMCZ 
 

 

   

   

   

 
 
 

Juli 2019 Actie Wie 
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29 Overlegvergadering  

 Kwartaalrapportage 2  

 
 
 

September 
2019 

Actie Wie 

9 Overlegvergadering: 
Inrichting dossier en netwerkzorg 

 

   

   

 
 

Oktober 
2019 

Actie Wie 

 Jaarplan 2019 gereed en versturen  

21 Overlegvergadering  

 Kwartaalrapportage 3  

 Evaluatie inzet vertrouwenspersonen  

 Evaluatie geestelijke zorg  

 
 
 
 

December 
2019 

Actie Wie 

2 Advies Begroting 2019 Financiële 
commissie en 
GCR 

 Overleg met Raad van Toezicht  

 
Vught, december 2018 
 
De ambtelijk secretaris, 
L. van Iersel. 
 


