
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jaarverslag van de 
Cliëntenraad van   
De Rijnhof en Oranje 
Nassau’s Oord 

 

2020 
Vastgesteld in de vergadering van de Cliëntenraad van 20 mei 2021  



Inhoudsopgave 

1 Voorwoord....................................................................................................................................... 2 

2 De cliëntenraad ............................................................................................................................... 3 

3 Cliëntenraad en uitvoering doelstelling 2020 ................................................................................. 4 

4 Cliëntenraad visie voor 2021 ........................................................................................................... 5 

5 Realisatie ......................................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 1 - 



1 Voorwoord 

De cliëntenraad van de locaties De Rijnhof en Oranje Nassau’s Oord van de Stichting Zinzia Zorgroep 
(hierna te noemen “de cliëntenraad”) zal zich het jaar 2020 vooral herinneren als het coronajaar met 
veel verdriet, noodgedwongen gesloten locaties en afdelingen en derhalve zeer weinig contacten 
met onze achterban, de bewoners en cliënten. En niet te vergeten de enorme, niet-aflatende zorg en 
inzet van de medewerkers. Wat een respect verdienen deze zeer betrokken mensen! 

Vooral de eerste maanden van 2020, nadat we nog net de nieuwbouw van onze locatie Oranje 
Nassau’s Oord hebben kunnen meebeleven, ging de boel op slot. Bezoek mocht niet meer en onze 
contacten met de afdelingen en met de medewerkers stopten abrupt. Tot mei, toen begon het 
traject rondom de versoepelingen en daar waren we als cliëntenraad nadrukkelijk bij betrokken. Het 
waren zeer intensieve weken en de onderlinge inzet van de mensen uit de werk- en stuurgroep die 
de versoepeling moesten voorbereiden was geweldig. Er waren zeer korte deadlines en snel 
reageren op concepten was dus noodzakelijk.  

Eindelijk mocht er in juni weer bezoek worden toegelaten, uiteraard volgens de regels opgesteld 
door het RIVM, en wat was iedereen blij dat het weer kon. Maar na de zomervakantie waren we 
weer terug bij af. Teleurstelling alom. En weer moest er worden nagedacht over mogelijke 
versoepelingen op termijn. 

U werd van dit proces steeds op de hoogte gehouden door de directie van Zinzia en heeft verder alle 
stappen kunnen meemaken. 

Tijdens het laatste ‘huiskameroverleg’ in oktober op de Rijnhof vroegen we de bewoners hoe zij de 
periode hadden ervaren toen bezoek niet mogelijk was. Geen klacht was er te horen, hier en daar 
gelatenheid (‘het is nu eenmaal zo’) en verder alleen maar positieve geluiden (‘we zijn erg verwend 
die periode door familie en medewerkers’ en ‘kinderen belden wel elke dag en anders maar eenmaal 
in de week’).  

Helaas zijn er afgelopen jaar ook bewoners overleden aan corona, ook op onze beide locaties. Door 
de coronamaatregelen was dit leed nog eens extra triest door het zeer beperkte bezoek dat mocht 
worden toegelaten bij de ernstig zieken en de beperkende maatregelen bij de uitvaart. 

Inmiddels (2021) is het vaccineren flink op gang gekomen en zijn bewoners / cliënten en 
medewerkers gevaccineerd en lijkt het ‘normale’  leven schoorvoetend op gang te komen. 

Cees Kroon (voorzitter) 
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2 De cliëntenraad 

De cliëntenraad bestond in 2020 uit 7 leden t.w. 

Naam Kiesgroep (afdeling)  
Hans Klinkenberg (Lid) Grunsfoort / Laankamp / De Looyen / Keijenberg                                                                                                                                                                         
Gerrit Welink (Lid) Dorschkamp / De Harten / Groenendaal / Oostereng                                                                                                                                                                              
Riet Stoop-Monshouwer (Lid) De Rijnhof / Huchtbosch / Koningsbosch                                        
Riëtte van de Kraats (Lid) De Hofjes / Amaliahof / Puntbosch / Sterrenbosch                                                                                                                                                                                                  
Dicky van Huenen-v.d. Pol (Lid) De Rijnhof 
Riek Jansen-van Roest (Secretaris) Het Reeënbosch / Domeinbosch / Prinsenbosch / Julianahof / 

Wilhelminahof / EP 1 & 2 / Lid CCR                                                                                                                                                                                                                                                      
Cees Kroon (Voorzitter) De Rijnhof / Secretaris Centrale Cliëntenraad (CCR) 

In juli 2020 is afscheid genomen van cliëntenraadslid mevr. Dicky van Huenen. 
Na een oproep via Zinzia communicatie werden eind 2020 2 nieuwe aspirant cliëntenraadsleden 
geïnstalleerd t.w. mevr. Marian van Swinderen en dhr. Kees van der Meiden. 
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3 Cliëntenraad en uitvoering doelstelling 2020 

De cliëntenraad stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen, al dan niet uitgesproken, van 
bewoners en hun verwanten daar te vertegenwoordigen waar de situatie er om vraagt. Eén en ander 
is vastgelegd in de in juli 2020 vastgelegde vernieuwde Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen. 

In het kalenderjaar 2020 was dit zichtbaar vanuit het Cliëntenperspectief tijdens vergaderingen in 
overleg met bestuurders, management en overig kader. Hierin werd meegedacht over het uitvoeren 
van diverse probleemoplossingen en aanpassingen ontstaan door de Covid-19 pandemie. 
 Zowel via de Centrale Cliëntenraad (CCR) als wel in het Interne Cliëntenraad (ICR) overleg is de 
samenwerking en informatiestructuur tussen Bestuurder, Management en Cliëntenraad goed 
geweest. 

De cliëntenraad werd door de pandemie gehinderd in haar vergaderpatroon, maar via mailcontact en 
vertegenwoordiging zijn de leden toch naar behoren geïnformeerd. De cliëntenraad heeft daar waar 
mogelijk bijgedragen in de informatievoorziening naar verwanten en in de ondersteuning van 
Clustermanagers, Welzijnsmedewerkers en Verzorgend personeel. Graag zou de cliëntenraad de 
mogelijkheid gehad hebben meer contact te hebben met verwanten van bewoners, echter door de 
wet op de privacy wordt dit bemoeilijkt. Daardoor gaat de cliëntenraad ook niet in op individuele 
situaties. De cliëntenraad ontvangt wel graag de signalen over een algemeen beeld van wat er wel en 
niet goed gaat en wat beter zou kunnen. Het contactorgaan Caren Zorgt heeft er hopelijk aan 
bijgedragen dat bewoners en hun verwanten toch voldoende werden geïnformeerd. 

Tijdens de corona (Covid-19) beginperiode werd er door de overheid een steeds verrassend beleid 
naar buiten gebracht. Dit zorgde voor inzet van veel medewerkers maar het was frustrerend dat 
ideeën hierdoor of niet uitvoerbaar waren of niet mochten worden uitgevoerd. 

De cliëntenraad de Rijnhof / ONO heeft via de CCR deze periode veel contact gehad met de andere 
cliëntenraden De Lingehof (Bemmel) en Rumah Kita (Wageningen) welke eveneens tot de Zinzia 
Zorggroep behoren. 
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4 Cliëntenraad visie voor 2021 

Ook hiervoor geldt de cliëntenraad stelregel: Het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van Bewoners 
en Verwanten richting Bestuur, Management en verplegend / verzorgend personeel. 

Wat zijn de wensen / ideeën en uitvoeringen in beleid voor 2021? 

● Hopelijk weer snel terug naar het oude moraal van bezoekmogelijkheden door versoepelingen. 

● Het contact tussen en met alle Zinzia gelederen te versterken en positief te benaderen in 
uitvoering. 

● Het Moreel Beraad als een zeer gewenst item te bezien. 

● Het oprichten van een Stichting om extra uitgaven / activiteiten ten behoeve van bewoners en 
cliënten te kunnen bekostigen. 

● Het uitbreiden van het aantal cliëntenraadsleden om taakverdeling te vergemakkelijken.  

● Het opstarten van “Familieavonden“ met elk een thema en bijbehorende aandachtspunten. 

● De mogelijkheid tot meer direct communicatie contact met verwanten van bewoners. 

● Een voor ieder aanvaardbare oplossing tot betrekking “Zinzia Rookbeleid“. 

● Het verbeteren van het Caren Zorg contact bij vragen / opmerkingen van verwanten.  

● Het tot stand brengen van een accurate informatiefolder cliëntenraad presentatie. 

● De Wet Zorg en Dwang (WZD) monitoren.  

● Werken volgens De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 

● Het Zinzia Kwaliteitsplan kritisch, maar opbouwend volgen. 

● De doelstelling van de cliëntenraad ‘waardig vertegenwoordiger te zijn’ waarborgen. 
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5 Realisatie 

De cliëntenraad realiseert zich dat in 2020 alle goede voornemens mede door het COVID-19 
probleem niet de aandacht hebben gekregen die gewenst zouden zijn. 
De cliëntenraad heeft geprobeerd om binnen Regel en Wetgeving waar mogelijk een bijdrage te 
leveren aan het Welzijn van de bewoners. 
De cliëntenraad heeft naar beste weten en kunnen geprobeerd mee te denken in de in 2020 
ontstane problemen en bij te dragen aan oplossingen, zowel op locatie als via thuiscommunicatie.  
Ze spreekt de wens uit dat het jaar 2021genormaliseerd kan worden afgesloten en wenst daarbij 
Bestuur, Kader en Werkvloer vooral Gezondheid en Werkplezier. 

Wageningen, 7 april  

De cliëntenraad van Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof 
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