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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van het St Elisabeth Verpleeg- en 

Gasthuis (EVG) over het jaar 2019. Evenals voorgaande jaren is de cliëntenraad bij 

veel ontwikkelingen en gebeurtenissen van het EVG betrokken geweest.  

 

Als cliëntenraad geven wij de bewoners een stem in de zaken die voor hun welzijn 

van belang zijn. We hechten er daarom aan om zo goed mogelijk geïnformeerd te 

worden over alles wat er speelt. Hiervoor hebben wij zeer regelmatig overleg met het 

management van het EVG. Ook contacten met bewoners en mantelzorgers zijn 

daarbij essentieel. Voor vragen en opmerkingen zijn wij daarom altijd graag 

bereikbaar.  

 

In het verslag kunt u ook lezen dat de cliëntenraad zich bezig heeft gehouden met het 

werven van nieuwe leden. Dit is een zeer essentieel punt. Om ook in de toekomst 

goed de bewoners te kunnen blijven vertegenwoordigen zoeken wij leden die een 

naaste hebben die in het EVG woont. Mocht u hier meer informatie over willen neemt 

u dan gerust met ons contact op. Samen werken we aan een thuis voor uw naaste. 

 

Januari 2020 

 

Mariette Hoogenboom 

Voorzitter cliëntenraad St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis 

 

 

 

2. Samenstelling van de cliëntenraad 

In  2019 was de samenstelling van de cliëntenraad van het St Elisabeth Verpleeg- en 

Gasthuis als volgt: 

 

Mariëtte Hoogenboom voorzitter, vertegenwoordiger woongroep Mondriaan 

Margriet van den Hengel secretaris/penningmeester 

Ada Schmitjes   algemeen lid 

Astrid Fijma   algemeen lid, vertegenwoordiger woongroep Keistad 

Hans de Ridder  algemeen lid, vertegenwoordiger woongroep De Koppel 

Ronald Roodbergen  algemeen lid, vertegenwoordiger woongroep Mondriaan 

Tineke Bontje-Pronk  algemeen lid, vertegenwoordiger woongroep Mondriaan 

 

Saskia Eisses   secretaresse (toegevoegd vanuit de locatie) 

 

 

3.  Functioneren van de cliëntenraad 

3.1  Vergaderingen: 

In 2019 heeft de cliëntenraad van het St Elisabeth 11 keer vergaderd, met 

uitzondering van de maand februari en juni. Hiervan waren er 8 met de 

clustermanager.  

Voorafgaand aan het overleg met de clustermanager vindt een overleg in eigen 

gelederen plaats.  
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3.2  Onderwerpen behandeld in de vergaderingen. 

 Brandveiligheid EVG 

 Extra aandacht rondom de warme maaltijd.  

 Volgen van gang van zaken na de verhuizing van bewoners van de externe 

verpleegunit Davids Bolwerk naar het St Elisabeth in de nieuwe woongroep 

Stadsring. 

 Vertrek teammanager en aanstellen nieuwe teammanager  

 Jaarplan St Elisabeth t.a.v. personeel 

 Verzuim 

 Inzet servicemedewerkers 

 Basisrooster medewerkers 

 Informatie van en over de Centraal Platform Medezeggenschap (CPM), 

waaronder ook eventuele deelname vanuit de cliëntenraad van het St Elisabeth 

 Geestelijke verzorging in het EVG 

 Uitleg controle op delen van medicatie 

 Het onderwerp “Seksualiteit in het verpleeghuis”, een onderwerp wat in het EVG 

Café behandeld is, is door de psycholoog nogmaals toegelicht in de vergadering 

 Het Huishoudelijk Regelement is bijgesteld en opnieuw vastgesteld 

 Jaarverslag van de cliëntenraad voor 2018 is vastgesteld 

 Aandachtspunten naar aanleiding van de familieavond cliëntenraad november 

2018 

 Voorbereiding van de familieavond cliëntenraad in oktober 2019 

 Werving leden cliëntenraad  

 Maandelijkse financiële rapportages Beweging 3.0 

 Toelichting op de begroting 2020 (algemeen St Elisabeth)  

 Begroting en verantwoording gelden Waardigheid en Trots  

 Verbouwing atriumkappen 

 

 

3.3 Familieavond 

Op 3 oktober heeft de cliëntenraad een familieavond georganiseerd waarbij 9 

familieleden, 1 bewoner en 2 personeelsleden aanwezig waren op deze geslaagde 

bijeenkomst.  

Onderwerpen die besproken zijn: 

1. Hoe kan de cliëntenraad de belangen van de bewoners goed behartigen? 

2. Wat maakt het St Elisabeth een thuis voor de bewoner? 

3. Wat maakt het St Elisabeth een thuis voor de familie? 

De punten die hieruit naar voren kwamen, zullen worden opgepakt. 

 

 

3.4  Bijwonen van bijeenkomsten 

Op dit moment is de cliëntenraad van het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis niet 

vertegenwoordigd in het Centraal Platform Medezeggenschap (CPM). De voorzitter 

heeft wel contacten met de ambtelijk secretaris over onderwerpen die in het CPM aan 

de orde komen.  

 

 

 

 



Cliëntenraad St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis – jaarverslag 2019  4 

4 Adviesaanvragen: 

 Akkoord gegeven op de aanstelling van de nieuwe teammanager 

 Akkoord gegeven aan de begroting Waardigheid en Trots 

 

 

5 Financiën 

De uitgaven van de cliëntenraad: 

 Etentje leden cliëntenraad 

 Attentie lid cliëntenraad 

 


