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Werkplan 2021 Cliëntenraad Bravis Ziekenhuis 
 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Voor u ligt het werkplan van de Cliëntenraad (CR) van Bravis Ziekenhuis. Daarin staat ver-
meld met welke thema’s de CR zich in het jaar 2021 denkt bezig te houden en waarop de 
CR zich in het bijzonder wil richten. Het vormt voor de CR een referentiekader voor de te leg-
gen accenten in het denken en handelen en dient als leidraad voor de taakuitoefening. 
 
Over de CR 
 
In artikel 3 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) staat 
wat de taak is van de CR: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. 
De CR behartigt dus niet hun individuele belangen. De wet zegt dat de algemene belangen-
behartiging moet gebeuren “binnen het kader van de doelstellingen van de instelling”. Met 
andere woorden: de CR houdt zich uitsluitend bezig met onderwerpen die het eigen zieken-
huis raken. Het hoort tot de taak van de CR om binnen het ziekenhuis gevraagd en onge-
vraagd aandacht te vragen voor de behoeften en ideeën van de cliënten. De CR moet dus 
het cliëntenperspectief naar voren brengen. De CR is daarmee een spreekbuis namens de 
cliënten. 
Een “cliënt” is volgens de CR “primair de patiënt (en diens wettelijke vertegenwoordiger), die 
voor medische zorg de instelling nodig heeft of daarop is aangewezen en ook degene die als 
partner of familielid van de patiënt de instelling bezoekt". 
 
Met negen leden zet de CR zich in voor de belangenbehartiging van de cliënten van het 
Bravis Ziekenhuis. 
 
Missie en visie CR 
 
Met als vertrekpunt de wettelijke medezeggenschapstaken heeft de CR in 2015 zijn missie 
en visie vastgesteld: dat is het kader waarbinnen de CR zijn taak vorm en inhoud wil geven. 
Missie en visie vormen, samen met het werkplan, niet alleen een wegwijzer voor de taakuit-
oefening, maar ook een kader om de buitenwereld te laten zien waar de CR voor staat. 
 
Missie en visie CR: “De CR is de stem voor de cliënt als aanjager naar de beste zorg” 
 
Leden CR 
 
Zitting in de CR hebben per 1 januari 2021 de volgende leden: 
De heer M.S. van Dooren 
De heer C.J.M. van Geel 
De heer G.J. Hoek 
Mevrouw C.C. Kerkhof-Mos 
Mevrouw N.C.A. Konings 
De heer J.M.G. van Laarhoven 
Mevrouw I. Lucas-van der Neut 
De heer H.M. Suijkerbuijk (vice-voorzitter) 
De heer A.A.M. Vos (voorzitter) 
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2. Doelstelling CR 
 
Op basis van de door de Raad van Bestuur beschikbaar gestelde (management) informatie 
en door eigen waarnemingen en informatie van CR-commissies en van de CR als geheel 
volgt de CR de ontwikkelingen, vanuit het cliëntenperspectief, die het ziekenhuis doormaakt. 
 
Uit de doelstelling vloeien de navolgende taken voort: 
1) Het behartigen van, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzon-

der, de gemeenschappelijke belangen van cliënten. 

2) Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur ten aanzien 
van al die (beleids-)aangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan. 

3) Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid in relatie tot de behoeften van 
cliënten. 

4) Voor zover mogelijk en gewenst - met behoud van de onafhankelijke positie - deelnemen 
aan tijdelijke of vaste commissies en/of werkgroepen van de instelling ter voorbereiding 
van het instellingsbeleid. 

5) De doelen te bereiken en de taken te vervullen door een goede voeling te houden met de 
cliënt/cliëntgroepen van de instelling.  

 
Gewijzigde wetgeving wmcz per 1 januari 2021 
 
Per 1 januari 2021 is nieuwe regelgeving met betrekking tot de Wet medezeggenschap cliën-
ten zorginstellingen van kracht geworden. De wetgeving schrijft o.a. voor dat een CR aan-
toonbaar verbinding moeten hebben met de achterban die zij vertegenwoordigt. Voor het re-
aliseren van deze verbinding willen wij gebruik maken van cliëntenpanels en uitslagen van 
enquêtes en (tevredenheids-)onderzoeken, die door de instelling worden uitgevoerd. De CR 
zal ervoor pleiten dat deze in voldoende mate plaatsvinden. De verdere vormgeving van het 
achterbancontact door de CR zelf wordt uitgewerkt in 2021.       
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3. Patiënten Effect Rapportage 
 
In 2018 is op initiatief van de CR en in goed overleg met de Raad van Bestuur gewerkt aan 
het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium: de Patiënt Effect Rapportage (hierna te 
noemen de PER). Doel is door inzet van dit instrument te bevorderen, dat bij de voorberei-
ding van nieuwe initiatieven in de vorm van organisatieveranderingen, verandering van werk-
wijzen of het ontwikkelen van nieuw beleid vanuit de organisatie vooraf gestructureerd nage-
dacht wordt over de gevolgen voor de patiënt en dat daarvan een zo gedetailleerd mogelijke 
beschrijving wordt opgenomen. Daardoor zal de CR nieuwe initiatieven beter kunnen beoor-
delen en daarover gerichter kunnen adviseren. 
De praktijk leert dat het niet altijd lukt de PER correct op adviesaanvragen toe te passen. 
Meer en beter dan in het verleden het geval was zullen onvolkomenheden in beeld worden 
gebracht zodat de toepassing van de PER waar nodig wordt verbeterd. 
 
 
4. Overleggen CR 
 
De volgende overleggen zijn gepland voor 2021  
 
Vergadering CR  
De CR vergadert In beginsel één keer per maand op de volgende data in 2021: 
20 januari, 3 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli, 15 september, 13 oktober, 17 november en 
22 december. 
Tijdens de CR-vergaderingen kunnen op uitnodiging van de raad of desgevraagd vanuit de 
organisatie, managers of functionarissen vanuit de ziekenhuisorganisatie aansluiten voor 
een toelichting of presentatie over actuele onderwerpen. 
 
Vergadering CR-commissies 
Commissies vergaderen zo dikwijls als de coördinator en leden van de commissie dat nodig 
achten. Afstemming binnen de CR-commissie kan ook plaatsvinden digitaal of telefonisch. 
Tijdens de commissievergaderingen kunnen op uitnodiging van de commissie of desge-
vraagd vanuit de organisatie managers of functionarissen vanuit de ziekenhuisorganisatie 
aansluiten voor een toelichting of presentatie over actuele onderwerpen. 
 
Overlegvergadering CR-Raad van Bestuur  
De CR vergadert met de Raad van Bestuur in 2021 op:  
12 februari, 16 april, 25 juni, 10 september en 29 november.  
Tijdens de overlegvergadering wordt wederzijds informatie uitgewisseld en wordt ook van ge-
dachten gewisseld over beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg. De overlegvergade-
ring wordt bijgewoond door voorzitter Raad van Bestuur mevrouw Mennema-Vastenhout en 
clustermanager cliëntzaken de heer Oostenbrink. 
 
Overleg dagelijks bestuur CR  
Het dagelijks bestuur en de ambtelijk secretaris hebben tweewekelijks overleg. Het overleg 
vindt plaats op maandagochtend van de even weken in 2021. 
Samen met de ambtelijk secretaris bereidt het dagelijks bestuur vergaderingen voor en be-
spreekt zij lopende zaken. Waar nodig wordt (direct) actie ondernomen. 
Tevens coördineert het dagelijks bestuur de werkzaamheden van de CR als geheel en ziet 
zij toe op de voortgang daarvan. 
 
Overig overleg, intern 
Regelmatig vindt overleg plaats binnen de organisatie. Afhankelijk van het onderwerp wordt 
de CR hierbij vertegenwoordigd door de gehele raad of door een delegatie ervan, bijvoor-
beeld een van de CR-commissies. De CR maakt keuzes o.b.v. de gestelde prioriteiten en 
doelen. Gesprekspartners kunnen zijn het Stafbestuur van de Vereniging Medische Staf, 
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zorggroepmanagers, het Patiënten Service Bureau, de geestelijk verzorgers, de decanen 
kwaliteit en veiligheid, de Raad van Toezicht, de (voorzitter van de) commissie Ethiek, de 
(voorzitter van) de klachtencommissie, het hoofd facilities, de Ondernemingsraad, de Ver-
pleegkundige Advies Raad, etc. 
 
Overig overleg, extern 
De CR neemt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, deel aan bijeenkomsten waaronder 
congressen, symposia en themabijeenkomsten o.a. van de landelijke koepels LSR en NCZ 
waarbij de CR is aangesloten.  
 
 
5. Werkwijze 
 
Als “aanjager naar de beste zorg” wil de CR onderwerpen proactief oppakken. Hij doet dat 
binnen vijf CR-commissies. Elke commissie neemt een aantal domeinen voor haar rekening 
in die zin dat zij de bespreking van daaraan gerelateerde onderwerpen in de raad voorbe-
reidt. Ook bereidt zij door de CR uit te brengen adviezen over de onderwerpen voor. 
Voordat uitvoering wordt gegeven aan plannen van CR-commissie worden deze plenair be-
sproken binnen de CR-vergadering of vooraf gedeeld met het dagelijks bestuur.  
 
De samenstelling van de commissies is als volgt. 
 

Commissie Coördinator Leden 

bedrijfsvoering Mw. Kerkhof-Mos Dhr. Van Laarhoven 

dienstverlening en 
gastvrijheid 

Dhr. Van Geel Mw. Konings 
Mw. Kerkhof-Mos 

kwaliteit en veiligheid Dhr. Van Laarhoven Dhr. Van Dooren 
Dhr. Hoek 

marketing, communi-
catie en e-health 

Dhr. Hoek Dhr. Van Dooren 
Mw. Lucas-van der 
Neut 

zorg Mw. Lucas-van der 
Neut 

Dhr. Van Geel 
Mw. Kerkhof-Mos 
Mw. Konings 

 
Het DB CR en de ambtelijk secretaris coördineren de CR als geheel.  
 
Een gedetailleerde lijst met aandachtsvelden met vermelding van de CR-commissie waaron-
der die ressorteren is beschikbaar. 
 
dagelijks bestuur:  de heer Vos, voorzitter en de heer Suijkerbuijk, vice voorzitter 
ambtelijk secretaris:  mevrouw Boogert 
 
 
6. Hoofdlijnen 2021 
 
Aan de navolgende onderwerpen zal door de CR bijzondere aandacht worden geschonken: 
 de weg naar de realisatie van één nieuwe hoofdlocatie; 
 de gevolgen van de wijzigingen in de wetgeving medezeggenschap cliënten zorginstellin-

gen, waaronder de invulling van de verplichte contacten met de achterban 
 de invulling van de vacature voorzitter CR, die ontstaat wegens afloop zittingstermijn van 

de huidige voorzitter per 1 januari 2022.  
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Voorts hebben de hiervoor genoemde commissies, het dagelijks bestuur en de ambtelijk se-
cretaris elk een aantal speerpunten geformuleerd waaraan in de periode 2021 bijzondere 
aandacht zal worden besteed. Bedoelde speerpunten zijn hierna per commissie vermeld. 
 
Speerpunten CR-commissies 2021  
 
Commissie bedrijfsvoering 
 
1) Informatiebeveiliging: niet alleen uit zorg voor grote boetes bij disfunctioneren door de 

Autoriteit Persoonsgegevens die toezichthouder is op AVG, maar vanuit patiënt-veilig-
heidsbelang vooral ter bescherming van persoonsgegevens.  

2) Kaderbrief en realisatie begroting: mede gezien de noodzaak tot financiering van nieuw-
bouw moet de kaderbrief erin voorzien dat de algemene reserve op peil is en blijft en 
dient de realisatie van de begroting hieraan te worden getoetst, zodat waar nodig kan 
worden bijgestuurd.  

3) Bouwzaken: de commissie wil nadrukkelijk adviserend betrokken worden bij de organisa-
tie van de nieuwbouw; de commissie zal erop toezien dat er een streng regiem wordt ge-
organiseerd op realistisch én ambitieus Plan van Eisen en vervolgens op bouwtijd en 
budget. Extern betrokken partijen moeten aantoonbaar worden getoetst op die kwalitei-
ten. 

 
Commissie dienstverlening en gastvrijheid  
 
1) Dienstverlening en gastvrijheid in de praktijk: leden van de commissie zullen op basis van 

eigen waarneming vaststellen of in de praktijk voldoende aandacht wordt besteed aan 
aspecten van dienstverlening en gastvrijheid. 

2) Ervaringen patiënt: de commissie wil graag weten hoe de patiënt een aantal aspecten er-
vaart en beoordeelt. Hierbij te denken aan het in de praktijk brengen van 'samen beslis-
sen' en 'samen word je beter'. Belangrijk te weten is hoe de patiënt de bereikbaarheid en 
'gastvrijheid' van de arts ervaart. Andere aandachtsvelden die door de commissie ge-
volgd worden zijn: maaltijdvoorzieningen en voeding, bezoektijden en bezoekbeleid, 
schoonmaak en hygiëne, gang van zaken bij ontslag uit het ziekenhuis, parkeerbeleid.   

3) Input vanuit BravisRadar: de commissie zal zich laten informeren over ervaringen van pa-
tiënten die kenbaar worden gemaakt als reactie op uitgezette vragenlijsten. 

4) Wachttijden: de commissie zal aandacht besteden aan wachttijden die voor Bravis van 
toepassing zijn, waarbij met andere regionale ziekenhuizen wordt vergeleken. 

5) Kinderadviesraad: indien daar behoefte aan bestaat is de commissie graag bereid de 
Kinderadviesraad te ondersteunen bij projecten die ten goede komen aan de kwaliteit 
van dienstverlening en gastvrijheid binnen Bravis. 

6) Bijzondere situatie ten gevolge van corona: de situatie naar aanleiding van het coronavi-
rus heeft gevolgen voor artsen, medewerkers en patiënten van het ziekenhuis. De conse-
quenties hiervan voor de patiënt zullen in ogenschouw worden genomen. 

 
Commissie kwaliteit en veiligheid 
 
1) Bewaken veiligheidscultuur: het bewaken van de veiligheidscultuur in de organisatie blijft 

topprioriteit voor de commissie. Leden van de commissie en andere leden van de CR ne-
men deel aan veiligheidsrondes. De commissie besteedt aandacht aan de kwartaalrap-
portages BKR en veiligheidstoetsen zoals IGJ bezoeken, Qmentum en de toekomstige 
normen van Qmentum global en patiëntveiligheid 2.0. 

2) Evalueren jaarplan: het Bravis Jaarplan Kwaliteit & Veiligheid blijft door de commissie pe-
riodiek geëvalueerd worden. 
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3) Overleg met manager cliëntzaken: de commissie heeft periodiek overleg met de manager 
cliëntzaken waarbij de veiligheidscultuur en het thema kwaliteit en veiligheid de belang-
rijkste items zullen zijn. Tenminste een keer per jaar zal daarbij ook de decaan kwaliteit 
en veiligheid aansluiten. 

 
Commissie marketing, communicatie en e-health 
 
1) Zichtbaarheid Cliëntenraad: de commissie draagt bij aan een betere zichtbaarheid van de 

CR met name op de Bravis website. 
2) Overleg binnen de organisatie: de commissie heeft periodiek overleg met een contactper-

soon van de afdeling Marketing & Communicatie. 
3) Onderzoekthema Bravis Panel: de commissie levert in overleg met de (voltallige) CR sa-

men met de organisatie vragen en onderzoeksthema’s aan voor het Bravis Panel. 
4) Volgen van relevante ontwikkelingen: de commissie volgt de ontwikkelingen met betrek-

king tot eHealth zoals mijnBravis, beeldbellen en patiëntmonitoring via Luscii. 
 
Commissie zorg  
 
1) Project Beslist Samen: de commissie laat zich informeren over en neemt deel aan het 

project Beslist Samen, dat de implementatie bevat van samen beslissen in zorgproces-
sen en voorts het bewustzijn van de patiënt en het bewustzijn van de zorgverlener bevor-
dert. De CR zal hierbij input verstrekken vanuit het cliëntperspectief.  

2) De 5 ambities: de commissie heeft als belangrijk aandachtsgebied het realiseren van ver-

nieuwing in de zorg door de vinger aan de pols te houden bij de realisatie door Bravis 
van de 5 ambities die zijn vertaald in 11 programma’s in de Visie 2030. Dit voor zover 
sprake is van betrokkenheid bij en/of affiniteit met de directe zorg en invloed op de pati-
enten. 

3) Contacten met netwerkorganisaties: de commissie onderhoudt contacten op basis van 
een op te stellen planning die voorziet in contactmomenten met organisaties zoals Net-
werk Palliatieve Zorg, Care Innovation Center, kankernetwerk Embraze, Oncologie Cen-
trum Bravis, CVA-ketenzorg en West-West om voeling te houden met deze organiaties 
en kennis/ervaring uit te wisselen. 

 
Dagelijks bestuur 
 
1) Coördinatie werkzaamheden en bewaking voortgang: het Dagelijks bestuur coördineert 

de werkzaamheden van de CR en bewaakt de voortgang daarvan. Hiervoor wordt ge-
bruik gemaakt van een voortgangslijst die eens per kwartaal in de plenaire vergadering 
van de Raad wordt besproken. Eventuele knelpunten worden gesignaleerd en bespreek-
baar gemaakt. 
Het Dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de plenaire CR voor.  

2) Wetgeving medezeggenschap: het Dagelijks bestuur ziet erop toe en draagt ertoe bij dat 
wordt voldaan aan regelgeving in het kader van de wet medezeggenschap cliënten zorg-
instellingen 2018. 

3) Vacature voorzitter per 1-1-2022: in verband met het aflopen van de zittingstermijn van 
de huidige voorzitter zal in de tweede helft van het jaar een wervingsprocedure worden 
gestart voor het vinden van een nieuw lid van de cliëntenraad en de invulling van de va-
cature voorzitter. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de vice-voorzitter 
van de cliëntenraad. 

 
Ambtelijk secretaris 
 
1) Neemt deel aan ten minste één LSR- en/of NCZ- netwerkbijeenkomst t.b.v. de uitwisse-

ling van kennis en ervaring. 
2) Organiseert 3 werkbezoeken aan afdelingen/bedrijfsonderdelen in Bravis voor de CR. 
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3) Stelt een interne attentieregeling CR op. 
4) Stelt samen met de stafmedewerker juridische zaken een procedureschema op voor ad-

vies-/instemmingsaanvragen. 
 
 
7. Evaluatie voortgang CR-werkplan 2021 
 
Het dagelijks bestuur zal periodieke evaluatie van het CR-werkplan 2021 plannen. Hierbij 
wordt op zowel commissie- als ook op plenair niveau de voortgang van geplande activiteiten 
en gestelde doelden aan de orde gesteld. 


