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Inleiding 

Careaz levert in de regio Oost Achterhoek zorg aan cliënten die thuis wonen, 
geriatrische en somatische verpleeghuiszorg en zorg binnen het wooncentrum. Daarnaast 
worden er allerlei vormen van dagbesteding en activiteiten voor de ouderen van binnen en 
buiten de voorzieningen aangeboden. 

Cliënten moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Inspraak en medezeggenschap 
zijn daarbij binnen Careaz vanzelfsprekend. De zorginstelling vindt het belangrijk dat de 
bewoner/ cliënt zich thuis voelt in een prettige omgeving. De medezeggenschap is 
gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) die alle 
zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad te hebben. Deze wet is bedoeld om de 
kwaliteit van zorg te verbeteren. Zorginstelling Careaz onderstreept dit belang door de 
inspraak in haar regelement op de diverse niveaus te bewerkstelligen. 

Leden van de Centrale Cliëntenraad van Careaz komen voort uit hen die een binding 
hebben met de organisatie. Dat kan zijn als bewoner, vertegenwoordiger of als familielid van 
een bewoner. Tevens kan er gekeken worden naar personen die geen directe binding 
hebben maar specifieke kennis en betrokkenheid. Dit zoeken en vinden vraagt een 
gezamenlijke inspanning van CCR en organisatie. De maximale bezetting is 9 personen, 3 
vanuit elke regio. Dit alles is vastgelegd in het Medezeggenschap Reglement en het 
Huishoudelijk Reglement. 

De Centrale Cliënten Raad Careaz hecht grote waarde aan een goede 
verstandhouding met de bestuurders van Careaz. Ondersteuning in haar functioneren, kan 
de CCR krijgen van Ambtelijk Secretaris Wendy Sloots het NCZ waar de Centrale Cliënten 
Raad een lidmaatschap heeft. De CR wil proactief samenwerken en een open en 
transparante communicatie. Dit geldt ook voor zaken waar de CR niet direct bij betrokken is, 
maar die wel cliënten direct raken. 

De agenda van de CCR wordt niet alleen bepaald door de adviesvragen van de 
zorgorganisatie maar ook door wat de cliënten en familieleden of andere nauw betrokkenen 
inbrengen. De CR zal daarin indien nodig de juiste balans bewaken en waar nodig prioriteiten 
stellen. 

De Centrale Cliëntenraad komt eens per twee maanden bijeen. Indien nodig kan er 
adhoc een bijeenkomst worden belegd. Ook zal zij 4x per jaar aanschuiven in het 
“Mangementoverleg” waarin de voortgang van de uitwerking van het jaarplan wordt 
besproken. 

De hierna vermelde activiteiten en onderwerpen kunnen geen volledige opsomming 
zijn. De actuele situatie is bepalend. Daarom beschouwt de CCR Careaz dit jaarplan als een 
dynamisch en flexibel vertrekpunt bij haar activiteiten. 
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Continu doorlopende activiteiten Centrale Cliëntenraad Careaz 

• De CCR Careaz probeert op zoveel mogelijk plekken en momenten op gepaste wijze 
aanwezig te zijn om zo zichzelf te presenteren en in dialoog te komen met cliënten, 
mantelzorgers en familieleden te komen. (Huiskameroverleg, klantenarena’s, 
erediensten etc.) Contacten met de cliënten van de thuiszorg en de familie is een 
continu aandachtpunt. De Raad blijft zoeken naar effectieve middelen om deze groep 
beter te bereiken.  
 

• De CCR Careaz stelt zich regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De 
informatie kan zowel komen van binnen als buiten de organisatie. De raad 
onderhoudt haar contacten in de plaatselijke omgeving evenals bij landelijke 
organisaties; bijeenkomsten en platvormen. 
 

• De CCR Careaz streeft samen met de zorgorganisatie naar een continue 
doorontwikkeling van zorgaspecten. De komende periode zal “Doorontwikkeling 
zelfsturende teams” de nodige aandacht krijgen. 
 

• De CCR Careaz vindt contact met Ondernemingsraad belangrijk en probeert minimaal 
1 x per een overleg te organiseren. De raad vindt het van belang om te kijken wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. Zeker met de blik op de toekomst en alle nieuwe 
ontwikkelingen binnen de organisatie als binnen de zorg in het algemeen. 

Activiteiten Cliënten Raad Careaz 2022 

• De CR Careaz wil in samenspraak met Careaz een verantwoorde inzet van de gelden 
“Waardigheid en Trots”. De verschillende woongroepen en afdelingen zullen hiervoor 
plannen maken en mede voorleggen aan de raad.  

• De Nieuwbouw Antoniushove is aangeland in de eindfase. Medio 2022 zal men terug 
verhuizen van de boorlocatie naar de nieuwbouw. De CCR wil dit proces nauwlettend 
volgen en daar waar nodig haar medewerking en inbreng leveren. 

• Binnen Careaz is men gestart met een transitie naar zelforganiserende teams. De CR 
Careaz zal ook in 2022 deze ontwikkeling nauwlettend volgen met name vanuit het 
cliëntperspectief en daar waar nodig haar bijdrage leveren. 

• In 2016 is er een nieuw landelijk “kwaliteitskader verpleeghuiszorg” en een 
“toetsingskader thuiszorg” gelanceerd. In 2017 heeft de zorgorganisatie Careaz de 
eerste stappen gezet haar beleid daarop aan te passen. De zorgorganisatie Careaz en 
de CCR  zullen in 2022 hun bijdrage leveren in de verdere aanscherping van dit beleid 
en de opstelling van het daaruit voortvloeiende kwaliteitsplan.  
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• In 2017 zijn de aanzetten gedaan om de “persoon gerichte zorg” nog meer vorm te 
geven. In 2022 wil de CCR samen met de zorgorganisatie kijken hoe we deze 
aanzetten verder vorm kunnen geven. Vooral het samenspel tussen verzorging, 
familie, mantelzorger en (eventueel) vrijwilliger(s) zal centraal staan. 
(Kwaliteitskader). 

• Zoals elk jaar komen er adhoc zaken aan de orde die op dat moment spelen. Ook 
deze zaken zullen een plek op de agenda van De CR Careaz krijgen. De raad zal zich 
dan inzetten voor een zo goed mogelijk afhandeling. 

• Medicatieveiligheid in de keten is in het lopend jaar een belangrijk issue en heeft 
onze aandacht. 

 

Vergaderschema Cliëntenraad Careaz 2021 

Datum Bijeenkomst Tijd Locatie 

Woensdag 12 januari 
2022 

CR-vergadering 10.00 – 12.00 
uur 

ZOOM 

Donderdag 10 
februari 2022 

Gezamenlijke bijeenkomst 
MT/CR/OR 

13.00 – 14.30 
uur 

ZOOM 

Woensdag 6 april 
2022 

CR-vergadering 10.00 – 12.00 
uur 

Bedrijfsbureau, ruimte 
0.1 

Donderdag 19 mei 
2022 

Gezamenlijke bijeenkomst 
MT/CR/OR 

13.00 – 14.30 
uur 

Bedrijfsbureau, ruimte 
0.1 

Woensdag 6 juli 2022 CR-vergadering 10.00 – 12.00 
uur 

Bedrijfsbureau, ruimte 
0.1 

Donderdag 15 
september 2022 

Gezamenlijke bijeenkomst 
MT/CR/OR 

13.00 – 14.30 
uur 

Bedrijfsbureau, ruimte 
0.1 

Woensdag 5 oktober 
2022 

CR-vergadering 10.00 – 12.00 
uur 

Bedrijfsbureau, ruimte 
0.1 

Donderdag 8 
december 2022 

Gezamenlijke bijeenkomst 
MT/CR/OR 

13.00 – 14.30 
uur 

Bedrijfsbureau, ruimte 
0.1 

 


