Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013
Diabetes Zorgsysteem West-Friesland
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1. Voorwoord
In het jaarverslag van 2013 van de cliëntenraad van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland geven we aan waar de
cliëntenraad zich mee bezig heeft gehouden in het verslagjaar 2013.
De samenstelling van de cliëntenraad is in 2013 wederom veranderd. De vacature die is ontstaan door het terugtrekken van
de heer Jan Schrik is in januari 2013 opgevuld door de heer Co Reijnders.
Als u na het lezen van het jaarverslag behoefte heeft om te reageren dan kan dat uiteraard. U kunt ons rechtstreeks bereiken
via het e-mailadres: cliëntenraad@diabetes-zorg.nl of via het secretariaat van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland.
Tevens is de cliëntenraad op zoek naar kandidaten die te zijner tijd bij een vacature plaats willen nemen in de cliëntenraad.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u uw sollicitatiebrief richten aan: mevrouw T. Hoovers, manager, e-mailadres:
thoovers@diabetes-zorg.nl.
De cliëntenraad behandelt geen klachten betreffende problemen tot de behandeling. Het klachtenreglement voorziet hierin.
Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.diabetes-zorg.nl.
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2. Cliëntenraad
De cliëntenraad (CR), die vanaf februari 2007 werkzaam is, bestaat uit 7 personen die allen cliënt zijn van het Diabetes
Zorgsysteem West-Friesland (DZS). De leden van de CR worden door middel van werving gekozen en worden voor een
periode van 4 jaar benoemd. Minstens 4 keer per jaar wordt er vergaderd of zoveel als nodig is. Daarnaast is er overleg met
de Directie en het Managementteam.
De leden van de CR zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of
redelijkerwijs kunnen vermoeden.
Op 31 december 2013 bestond de CR uit:
- de heer Piet Brans, voorzitter
- de heer Ab Stoffers, secretaris en vicevoorzitter
- de heer Rudy Saddal, penningmeester
- de heer Hans de Heij, lid, lid van de klachtencommissie DZS en tevens lid van de
redactieraad van de website DZS
- de heer Jan van Doorn, lid en plaatsvervangend lid van de klachtencommissie DZS
- de heer Jan Burger, lid
- de heer Co Reijnders, lid en lid van de redactieraad van de website DZS
De belangrijkste taken, geformuleerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, zijn:
•
gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Directie en het Managementteam van het DZS ten aanzien van
beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan;
•
signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van het DZS en het signaleren van behoeften van cliënten;
•
contact houden met de doelgroep van het DZS.
De CR heeft een vaste secretaresse, mevrouw Mariska Haverbusch. Zij biedt ondersteuning aan de CR vanuit het
secretariaat van het DZS. De CR is zeer tevreden met deze ondersteuning.
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3. Bevoegdheden van de cliëntenraad
De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het DZS. De CR beschikt daarvoor over de
bevoegdheden adviesrecht en verzwaard adviesrecht.
De CR heeft het recht advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat het DZS betreft als het gaat over:
•
een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
•
het overdragen van de zeggenschap, fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een
andere instelling;
•
de gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of een ingrijpende verbouwing;
•
een belangrijke wijziging in de organisatie;
•
een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
•
het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding
van de arbeid in de instelling;
•
de begroting en de jaarrekening;
•
het algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten.
De CR heeft een verzwaard adviesrecht als het gaat om:
•
algemeen beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid;
•
de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;
•
de vaststelling of wijziging van een regeling inzake behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen
van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten.
Verzwaard adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder geen besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de CR.
Wil de zorgaanbieder dit toch, dan moet het voorgenomen besluit worden voorgelegd aan een commissie van
vertrouwenslieden, die nagaat of de zorgaanbieder bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn
voornemen heeft kunnen komen.
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4. Activiteiten in 2013
De CR is het afgelopen jaar 6 keer bij elkaar geweest, waarvan 2 keer vergaderd is met de Directie en het Managementteam.
Als lid van de CR is de heer Piet Brans aanwezig geweest bij de officiële opening van de nieuwe DZS-locatie aan de
Molenweg in Enkhuizen.
De vergaderingen van de CR hebben vooral in het teken gestaan van “hoe krijgen wij een grotere bekendheid bij de in
behandeling zijnde cliënten?” De gehouden gesprekken met cliënten bij hun bezoek aan het DZS in 2012 was een goede
stap, maar het rendement ervan, in verhouding tot de geïnvesteerde tijd, heeft de CR tot het besluit gebracht toch naar een
andere oplossing te gaan zoeken. De CR is bezig geweest te onderzoeken of zij de achterban beter bij de ontwikkelingen
kunnen betrekken en op welke wijze dat dan zou kunnen. Daarbij is gedacht aan het organiseren van bijvoorbeeld
voorlichtingsavonden. Gezien de organisatieveranderingen waarbij de Stichting Diabetes Zorgsysteem West-Friesland zal
gaan handelen onder Ketenzorg West-Friesland (KZWF) heeft de CR het besluit genomen even pas op de plaats te maken
betreffende de organisatie van bovengenoemde voorlichtingsavonden.
In mei 2013 werd de CR op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Vanaf mei 2013 is een centraal
onderwerp in de besprekingen geweest: de veranderingen in de organisatie DZS naar Ketenzorg West-Friesland.
Het DZS heeft van VGZ de opdracht gekregen om de ketenzorg in de regio vorm te geven. Na uitgebreide informatie te
hebben ontvangen van de Directie en het Managementteam betreffende dit onderwerp heeft de CR unaniem besloten haar
steun en inzet te geven bij het tot stand komen van Stichting Ketenzorg West-Friesland. De huidige CR kan blijven bestaan.
In een later stadium zal worden bezien of uitbreiding/wijziging moet plaatsvinden bij het samengaan met andere
zorginstellingen.
De CR heeft in 2013 niet in zijn deskundigheid geïnvesteerd door middel van training of het bijwonen van
studiebijeenkomsten. Er is bij de CR-leden wel behoefte aan een uitgebreidere kennis en deze zal gezien de ontwikkelingen
ook noodzakelijk zijn.
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5. Adviezen
De CR heeft naast instemming met de voorgenomen ontwikkelingen geen verdere gevraagde of ongevraagde adviezen uitgebracht.

6. De financiële verantwoording
Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van het DZS zijn in een gezamenlijke vergadering van Directie,
Managementteam en CR toegelicht en besproken.
Voor het begrotingsjaar 2013 is door het DZS een budget van € 10.000,00 ter beschikking gesteld ten behoeve van
activiteiten van de CR. In 2013 zijn daarvan de volgende betalingen gedaan:
Vacatiegelden CR
€ 5.023,06
Drukwerk
€ 1.395,13
Overige kosten
€ 221,00
De totale uitgaven bedragen € 6.639,19.
Alle uitbetalingen en verrekeningen zijn via de boekhouding van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland gelopen.

7. Plannen 2014
Plannen voor 2014 zijn nog in voorbereiding.

8. Nawoord
De CR gaat met vol vertrouwen aan het jaar 2014 beginnen.
Mocht u door het lezen van dit jaarverslag enthousiast zijn geworden dan is meer informatie te vinden op de website:
www.diabetes-zorg.nl.
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