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Wat later dan u van ons gewend bent willen we u graag voorleggen wat de 
speerpunten zijn van de Cliëntenraad in 2019. Het gaat om voorstellen en 

actuele zaken waarover we uw mening willen horen. Daarnaast komen de 
jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde, zoals begroting, 

tussentijdse rapportages, jaarverslag en jaarrekening. 

 
U meer betrekken bij het werk van de cliëntenraad  

We willen graag dat u met ons in gesprek gaat, juist bij de onderwerpen die 
u direct aangaan en die spelen binnen St. Elisabeth. Het kunnen 

bijvoorbeeld ook vragen zijn die bij ons worden neergelegd, waarbij uw 
visie belangrijk is. Het gaat dus om het uitwisselen van ervaringen, 

meningen en ideeën over onderwerpen die dicht bij uw beleving komen; 
daarvan willen we graag uw mening horen.  

U kunt hierbij denken aan: de besteding van de extra gelden die de 
overheid beschikbaar stelt, het organiseren van meer activiteiten in de 

avonduren, hoe zouden de gelden kunnen worden besteed die 
binnenkomen via de ‘Stichting Vrienden van St. Elisabeth’, of wat mist u 

nog in het uitgebreide aanbod van activiteiten dat door het team Welzijn 
aangeboden wordt. 

 

Om ook echt met elkaar in gesprek te komen, stellen we het 
volgende voor.  

Twee weken voor onze vergadering van de Cliëntenraad, laten we u via de 
St. Elisabeth Bewonersinfo weten, welke onderwerpen we met u willen 

bespreken. Via het postvak bij de receptie kunt u aangeven of u de 
betreffende agendapunten in de vergadering wilt bijwonen. 

Per vergadering nodigen we 2 of 3 personen uit, van degenen die zich 
hebben aangemeld. Liefst niet iedere vergadering dezelfde personen, we 

zien graag verschillende bewoners (of hun contactpersonen). 
De bedoeling is in 2019 proef te draaien met deze manier van vergaderen. 

 
Signalen vanuit de achterban, van u dus 

Los van het bovenstaande aandachtspunt is het belangrijk dat u ons weet 
te vinden als er iets is waar wij als Cliëntenraad aandacht aan moeten 

besteden. Wij zijn namelijk uw spreekbuis binnen de organisatie! 

Een vast punt op de agenda van de Cliëntenraad en op de agenda van het 
overleg met de bestuurder, Marieke Bouwman, is ‘Signalen vanuit de 
achterban’. 
Speelt er iets dat u wilt aangeven, of heeft u een vraag? Zoek ons op, mail 

ons of leg een briefje in het postvak bij de receptie. 
 



Vanuit het nieuwe ondernemingsplan is ook een aantal speerpunten te 

benoemen: 
 

De besteding van de extra gelden van de overheid 

Vanuit de overheid is aangegeven dat de gelden voor een belangrijk deel 
ten goede moeten komen aan extra personeel voor de bewoners en de 

kwaliteit van leven van de bewoners. De Cliëntenraad volgt het beleid op 
dit gebied  

 
Het verder ontwikkelen van de dementie zorg, de Parkinson zorg en 

de palliatieve zorg 
St. Elisabeth wil graag toonaangevend zijn op deze gebieden van zorg. Wij 

volgen met interesse deze ontwikkelingen. 
 

De aanpassingen aan de telefooncentrale, internet en domotica. 
In 2019 wordt hiervoor een heel nieuw systeem geïnstalleerd; er worden 

grote aanpassingen gedaan. 
 

Veiligheid 

Een blijvend aandachtspunt is de veiligheid voor de bewoners. Een 
voorbeeld hiervan is het gebruik van de tilhulpmiddelen. 

 
Communicatie 

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is al aardig ingeburgerd.  
Een aandachtspunt voor de Cliëntenraad is nog wel de manier van 

registreren in het ECD en het communiceren naar de eerste 
contactpersonen. Dit wil wel eens verschillen per medewerker. 

Meer uniformiteit en compleetheid in de registratie is gewenst. 
 


