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1. Inleiding 

 

Met dit jaarverslag legt de Cliëntenraad (CR) verantwoording af conform 

artikel 5.1.1., 5.1.2. en 5.1.3. van het Huishoudelijk Reglement 

Cliëntenraad NOVIzorg. 

Deze artikelen luiden: 

 

5.1.1. De Cliëntenraad legt aan de cliënten van de instelling 

verantwoording af door middel van: 

  - de notulen van de Cliëntenraadsvergadering; 

  - een jaarverslag. 

  Het jaarverslag wordt in ieder geval gestuurd aan de Raad van 

Bestuur NOVIzorg, het management team/de locatiemanagers, 

aan de Raad van Toezicht, aan belanghebbende instanties, 

diensten en/of hun vertegenwoordigers.  

  Het wordt openbaar gemaakt voor cliënten en/of hun 

vertegenwoordigers.  

Ook op de website van NOVIzorg, www.novizorg.nl is het 

jaarverslag te lezen. 

 

5.1.2. De Cliëntenraad stelt jaarlijks, binnen 3 maanden na afloop van het 

kalenderjaar, een verslag vast van de werkzaamheden in het 

afgelopen jaar. 

 

Contact met cliënten en de instelling vond in het jaar 2021 nog niet 

helemaal plaats zoals in 2019 nog het geval was. Maar zeker een stuk 

beter dan in 2020. Een door de overheid opgelegde sluiting is niet meer 

aan de orde geweest. Wel zijn er momenten geweest dat enkele locaties 

hun deuren, tijdelijk, sloten i.v.m. Covid-19. Hierover is de communicatie 

naar de Cliëntenraad altijd open geweest en zijn we steeds op de hoogte 

gehouden. 

 

De manier van informatie naar cliënten en de instelling verliep in 2021 via: 

 

▪ persoonlijk contact met de achterban; 

▪ via de publicatieborden van de Cliëntenraad op de locaties; 

▪ nieuwsbrieven van de Cliëntenraad; 

▪ door het contact houden met locaties door de leden van de CR; 

▪ cliënten die gebruik maakten van de brievenbussen, post voor de CR, op 

locatie. 

 

We hopen dat u met belangstelling kennis neemt van de activiteiten in dit 

verslagjaar 2021. Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen of 

opmerkingen hebben dan vernemen we dit graag.  

 

 

 

http://www.novizorg.nl/


Pagina 4 

 

2. Doelstelling 

 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen uit 1996 is in de loop 

van 2020 vervangen door de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen 2018.  De doelstelling van de Cliëntenraad NOVIzorg die 

opgenomen is in de medezeggenschapsregeling Cliëntenraad NOVIzorg 

luidt als volgt:  

 

Artikel 2 Doelstelling van de Cliëntenraad 

De Cliëntenraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van de 

instelling, de gemeenschappelijke belangen van de betrokken cliënten.   

 

 

3. Samenstelling van de Cliëntenraad 

 

De samenstelling zag er voor 2021 als volgt uit 

 

• Een vertegenwoordiging vanuit de cliënten/ambulante begeleiding: 

Vincent Bronkhorst 

• Een vertegenwoordiging vanuit de cliënten Hans Snellaert, Lid tot 1 

oktober 2021 

• Een vertegenwoordiging vanuit de cliënten Fred van Vuuren, tevens 

vicevoorzitter 

• Een vertegenwoordiger vanuit partners/mantelzorgers van cliënten Mia 

van der Lande, tevens voorzitter. 

 

Per 1 oktober 2021 bestond de Cliëntenraad uit 3 leden en, in overleg met 

de bestuurder en onze ambtelijk secretaris, hebben we besloten vooralsnog 

geen nieuw lid te werven. Een reden hiervoor was de op handen zijnde 

bestuurlijke fusie naar een holding van NOVIzorg met Levanto-groep. 

Hierdoor wordt een nauwere samenwerking met de CCR van Levanto-groep 

in 2022 vormgegeven waardoor uitbreiding van de CR van NOVIzorg op dit 

moment niet de voorkeur heeft. De CR functioneert goed met 3 leden, 

aangezien dhr. Snellaert, door persoonlijke redenen al een tijd niet meer 

actief deelnam aan de CR.  

De voorgenomen opzet om de contacten te hervatten met panelleden van 

de locaties is niet echt van de grond gekomen door toedoen van Covid-19 

en zal  als speerpunt meegenomen worden in de doelen van 2022.  

 

4. Vergaderingen  

 

De eerste 4 vergaderingen, van het jaar, hebben digitaal plaatsgevonden.  

De vergadering van september heeft plaatsgevonden op de locatie in 

Kerkrade. Alle overige hebben op de Grubbelaan in Hoensbroek 

plaatsgevonden. Het voornemen om op locaties te gaan vergaderen bleek 

in de praktijk niet altijd mogelijk te zijn. Het grootste probleem hierin bleek 

ruimtegebrek op locaties om te vergaderen.  
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In totaal hebben er 10 vergaderingen plaatsgevonden waarvan 4 digitaal. 

 

5. Activiteiten en vertegenwoordiging Cliëntenraad 

 

Er is 4 keer een nieuwsbrief verzonden vanuit de CR.  

Er zijn  bezoeken gebracht aan de locaties door leden van de Cliëntenraad. 

In aanloop naar fusie met Levanto-groep zijn er 2 bijeenkomsten geweest 

met de Centrale Cliënten Raad van Levanto-groep waaronder 1 lunch om 

elkaar beter te leren kennen.  

 

6. Besproken onderwerpen 

 

Ondanks de, vaak moeilijke, omstandigheden is het gelukt om in 2021 veel 

onderwerpen te bespreken. Hetzij in een bijeenkomst op locatie of in een 

videogesprek. Ook via andere digitale wegen zijn onderwerpen besproken 

en afgehandeld. 

 

• Samenstelling Commissie Klachtenregeling 

• Pilot E-Health waaraan 2 CR leden deelnamen 

• Ontwikkeling Corona en stappenplan binnen NOVIzorg 

• MIC-meldingen 

• Cliëntregistratie 

• Jaarrekening NOVIzorg 2020 

• Bestuursverslag 2020 

• Jaarverslag Cliëntenraad 2020 

• Kwaliteitsverslag 2020 

• Cliënt tevredenheidsonderzoek 2020 

• Beleid in zaken vrijwillige en onvrijwillige zorg 

• Stand van zaken Positive Fit. 

• Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening voor 2020 

• Vergaderschema 2022 

• Begroting 2022 

• Doelen Cliëntenraad 2022 

• Het versturen van een condoleancekaart naar familie van overleden 

cliënten.   

• Ontvangen brieven uit brievenbussen van de locaties 

• Vrijwilligers  

• Mantelzorgers 

• Memo’s op locaties   

• Jaarverslag  2020 Stand-by 

• Vertrek van dhr. Snellaert uit Cliëntenraad  

• Fusie Levanto-groep - NOVIzorg 

• Samenwerking Centrale Cliëntenraad Levanto-groep na fusie 

• Ontvangen mails en de reactie indien nodig 

• Welkom nieuwe bestuurder NOVIzorg Esther Gerrits 

• Eindverslag kwaliteitsonderzoek LSR- NOVIzorg.  
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7. Uitgebrachte adviezen  

 

Volgens de WMCZ zijn er zaken waar de CR adviesrecht, zo niet verzwaard 

adviesrecht over heeft. Maar de CR kan ook ongevraagd advies uitbrengen 

die dezelfde regelgeving kent. 

 

In 2021 werd door de bestuurder een adviesaanvraag ingediend over: 

• Jaarcijfers 2021 

• Begroting 2022. . 

• Bestuurlijke fusie Levanto-groep - NOVIzorg 

• Begroting Stand-By 2022 

• Profielschets nieuw lid Raad van Bestuur 

• Klachtencommissie.  

 

Alle aanvragen hebben, na uitvoerig beraad, een positief advies gekregen 

van de Cliëntenraad. 

 

 

8. Slotwoord  

 

Het jaar 2021 begon met de hoop dat het een beter jaar zou worden. Nu 

terugkijkend was er nog meer deining dan het jaar ervoor. Het op en af 

gaan van de COVID-19 besmettingen zorgde voor meer onzekerheid. Wat 

kan, wat mag en vooral hoe gaan we het allemaal doen. Voor zowel 

cliënten als  medewerkers was het vaak moeilijk te bevatten dat de 

pandemie maar aanhield. Men was Corona moe, men mistte het oude 

vertrouwde heel erg, sommige cliënten wilden zelfs de klok terugdraaien 

naar 2019. Toch merkten we dat er ontzettend hard, op de werkvloer, 

maar ook op achtergrond, gewerkt werd aan een goede sfeer, stabilisering 

en verbetering. De wil was, en is er nog steeds, om NOVIzorg de plek te 

maken waar men zichzelf kan zijn, kansen kan benutten om te groeien of 

bezig te zijn om te  behouden wat met heeft. Men wil weer een fijne plek 

om naar toe te komen als cliënt maar ook als medewerker om te werken. 

We zijn, als Cliëntenraad blij en dankbaar dat de samenwerking nog steeds 

goed is. Dat de lijntjes kort zijn. Natuurlijk zullen er altijd geluiden zijn dat 

het beter kan. Ook daar zullen we naar luisteren om het jaar 2022 te 

kunnen omschrijven als een jaar waar niet alleen doelen gesteld zijn, maar 

ze ook gehaald zijn…allemaal!! 
 

 

 


