
Cliëntenraad
Jaarverslag 2014

Veel voornemens die de Cliënten-
raad (CR) voor 2014 in zijn jaarplan 
had opgenomen, kwamen met 
name de eerste 8 maanden fors 
onder druk te staan. De belangrijk-
ste oorzaak hiervoor waren de plan-
nen van Zorgverzekeraars Neder-
land om via de zorgverzekeraars de 

Inmiddels is het  jaarplan 2015 niet alleen versche-
nen, maar worden de nodige zaken al in gang gezet.

Jacques Bouten,
voorzitter

Voorwoord

Ik wens u veel leesplezier toe bij het doornemen van 
dit jaarverslag en graag beveel ik u aan om ook  het 
jaarplan eens door te nemen. U vindt dit terug op de 
website van SJG Weert. Dit laatste omdat u als lezer 
aan ons  ideeën kunt aanreiken,  opdat wij er mede 
voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van SJG Weert 
blijvend in uw belang wordt verbeterd!
 
 

Ook binnen de CR is in het laatste kwartaal een sollici-
tatieprocedure opgestart doordat de vicevoorzitter 
Emile Gieben per 1 januari 2015  zijn lidmaatschap 
reglementair na 8 jaar moest beëindigen. Margo van 
Heel-Verscheijden is per 1 januari 2015 het nieuwe lid. 
Margo zal na een inwerkperiode zich met name gaan 
bezighouden met de communicatie van en door de 
CR. Maria Kursten volgt Emile Gieben als vicevoorzit-
ter op.

In het opstellen van de pro�elschets alsmede in de 
advisering naar aanleiding van de voordracht door 
de Raad van Toezicht, heeft de CR haar verantwoor-
delijkheid genomen. Over de benoeming van Eric 
Rikkert tot algemeen directeur is de CR dan ook abso-
luut te spreken.
 

kwaliteit en daarmee de functionaliteit van de spoedei-
sende hulp ter discussie te stellen. Die discussie ging zo 
ver dat voor SJG Weert de e�ecten van deze plannen 
uiteindelijk de continuïteit van het ziekenhuis fors 
bedreigde en mogelijk nog gaat bedreigen. Voor de CR 
reden om op allerlei manieren in actie in te komen. 
Verder in dit jaarverslag leest u welke acties er onder 
andere zijn uitgevoerd. 

Gelukkig heeft de CR nagenoeg alle geplande activitei-
ten kunnen oppakken en in veel gevallen kunnen afron-
den. Ook daar kunt u in dit verslag het een en ander van 
terugvinden.
 
Daarnaast is de CR formeel betrokken geweest in de 
sollicitatieronde voor de vacature van de algemeen 
directeur. Hans de Jong, algemeen directeur tot en met 
afgelopen december, heeft een belangrijk rol gehad in 
het weer �nancieel gezond maken van SJG Weert. Daar-
voor zijn wij hem zeer erkentelijk.



Doelstelling en Visie
De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van mensen die zich wenden tot SJG Weert voor 
hun ziekenhuiszorg. Dit alles binnen de kaders van de 
doelstellingen van het ziekenhuis. De raad overlegt daar-
over met de directie en denkt mee over onderwerpen die 
voor cliënten van belang zijn. Cliënten zijn alle mensen die 
te maken hebben of krijgen met SJG Weert: (potentiële) 
patiënten, familie/begeleiders en bezoekers. De Wet op 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) stelt 
de CR in de gelegenheid om de algemeen directeur 
(gesprekspartner van de CR) gevraagd en ongevraagd te 
adviseren. De voorwaarden om hieraan te voldoen staan 
beschreven in een Samenwerkingsovereenkomst. Ook zijn 
de rechten, plichten en bevoegdheden van de directie en 
CR in deze overeenkomst opgenomen. De doelstellingen 
en werkwijze van de CR staan beschreven in het Huishou-
delijk reglement. 

Een tevreden klant is de sleutel

Speerpunten

Continuïteit van basiszorg

Continuïteit van basiszorg
Communicatie met de achterban 
Ouderenzorg

Zoals benoemd heeft de CR, buiten het wettelijk kader, een 
diversiteit aan onderwerpen waarmee de CR te maken 
krijgt. Voor ieder jaar worden speerpunten vastgesteld. Dit 
zijn onderwerpen waar de CR extra aandacht aan besteedt 
en passen binnen de doelstellingen van de organisatie 
danwel de wens van de achterban. De speerpunten 
worden gekozen aan de hand van het beleid van het 
ziekenhuis, de behoefte van de cliënten en ontwikkelingen 
in de zorg (denk hierbij aan de plannen van de overheid, de 
zorgverzekeraars enz). Voor het jaar 2014 heeft de CR de 
volgende speerpunten vastgesteld:

Wettelijk kader

De CR streeft naar een op maat afgestemde werkwijze met 
heldere doelstellingen en afspraken, heldere communica-
tie en samenwerking. De CR ziet het als haar taak om erop 
toe te zien dat de geleverde zorg aan klanten aansluit op 
de behoefte van de klanten en voldoet aan alle kwaliteit- 
en veiligheidseisen. 

De CR heeft voor 2014 speerpunten benoemd die aanslui-
ten bij de gestelde doelen van de organisatie. Hiermee kon 
de CR duidelijk en voortvarend inzoomen op onderwerpen 
die belangrijk zijn voor de cliënt. 

Voor alle cliënten in het verzorgingsgebied staat de conti-
nuïteit van basiszorg, dichtbij huis, voorop. Het ziekenhuis 
voorziet in het leveren van basiszorg en heeft een door-
verwijsfunctie bij complexere zorg en heeft alle voorzie-
ningen om de juiste nazorg te leveren (in sommige geval-
len extramuraal - ouderenzorg). In 2014 heeft de CR erop 
toegezien dat de basiszorg geborgd en afgestemd is op 
de behoefte van de cliënt. Daarvoor heeft de CR contact 
gehad met diverse medewerkers in het ziekenhuis. 

Klachtenanalyse / verbeterpunten / klanttevreden-
heidsonderzoek
De CR wordt regelmatig van informatie voorzien door de 
klachtenfunctionaris inzake de klachten en de analyse 
daarvan. Daarnaast kunnen cliënten van het ziekenhuis 
via de folder van de CR verbeterpunten aangeven. Over 
het algemeen zijn dit verbeterpunten waarmee de CR 
goed inzicht krijgt in datgene wat er onder de cliënten 
leeft en verbeterd kan worden. Zorgkaart Nederland, 
vanaf 2014 het klanttevredenheidsorgaan van SJG Weert, 
levert ook veel informatie op over zaken waar cliënten 
van het ziekenhuis tevreden over zijn, maar ook zeker 
over zaken die verbeterd kunnen worden.

Alle input die uit de informatie naar voren komt, zorgt 
voor een betere beeldvorming over de beleving die cliën-
ten hebben over het ziekenhuis. De CR neemt de input 
mee in de gevraagde en ongevraagde adviezen die ze aan 
de directie geeft. Meer hierover zie  “adviezen”. 

Veiligheid en kwaliteit zijn essentiële 
onderdelen van de basiszorg die in 
SJG Weert geleverd wordt.  Ook in 
2014 is het stuk veiligheidheid en 
kwaliteit door de CR gevolgd. 
Namens de CR  heb ik gesproken met 
de ziekenhuishygiënist, de kwaliteits-
manager , hoofd receptie en beveili-

ging en diverse andere medewerkers van SJG Weert. 

Onderwerpen die gedurende het jaar besproken werden 
zijn onder andere: hygiëne (hygiënerondes, schoon-
maak, postoperatieve infecties), week van de patiënt-
veiligheid, NIAZ, stand van zaken VIM meldingen, 
interne audit systeem, klanttevredenheid, veilige 
zorg, parkeren, verpleegoproepsysteem, BHV enz. 

Deze gesprekken leveren de CR waardevolle informatie 
op inzake de werkprocessen van de organisatie. De CR 
blijft investeren in de gesprekken met medewerkers. 

Henriët Reuter
hygiëne en veiligheid



Communicatie met de achterban 
In de gezondheidszorg is het belangrijk dat cliënten mee-
denken, meepraten en meebeslissen. Niet alleen over de 
keuzes van behandeling van zorg maar ook over de alge-
mene ontwikkelingen in de organisatie die gevolgen 
hebben voor de cliënten. Het doel van dit speerpunt is de 
cliënten van het ziekenhuis te vertegenwoordigen met 
een gedegen input van deze achterban. 

Om de achterban te bereiken, heeft de CR in 2014 diverse 
onderdelen ingezet. Er is rekening gehouden met de 
verschillende leeftijden in de doelgroep. Een overgroot 
deel van de cliënten is ouder dan 65 jaar. De communica-
tiemiddelen moeten ook hier op aangepast worden. 

Maria Kursten
vicevoorzitter

Een spiegelgesprek is een gesprek met een groep 
ex-patiënten onder leiding van een gespreksleider, 
waar specialisten en medewerkers als toehoorders bij 
zitten. Het doel is om te werken aan verbeterpunten in 
de zorgverlening gezien vanuit het oogpunt van de 
patiënt. 

Spiegelgesprekken
In 2014 heeft de CR bij de directie aangegeven om de 
mogelijkheden te bekijken om binnen SJG Weert spiegel-
gesprekken te gaan organiseren. 

Ook op social media is de CR actief. De CR heeft een twitter-
account en informeert  cliënten over nieuws met betrek-
king tot de werkzaamheden van de CR, het ziekenhuis, 
maar ook over landelijke zorggerelateerde onderwerpen.  
Deze nieuwsberichten zijn tevens terug te vinden op de 
website van de CR. 

De CR heeft een folder samengesteld met daarin in het 
kort informatie over de CR en een mogelijkheid om een 
verbeterpunt aan te geven. Ook heeft de CR een eigen 
gedeelte op de website van SJG Weert. Cliënten vinden 
hier meer  informatie over de werkzaamheden van de CR, 
nieuwsberichten, een poll die ingevuld kan worden, een 
antwoordformulier dat ingevuld kan worden en nog vele 
andere zaken. Ook worden cliënten in de gelegenheid 
gesteld om zich aan te melden voor een “e-mailalert”. Op 
het moment dat de website ge-update is, krijgt de “subscri-
ber” hiervan een e-mailalert. 

Mede door het dossier acute zorg is de 
Cliëntenraad in 2014 veel in het 
nieuws geweest. Samen met Paul 
Lempens, die een burgerinitiatief 
startte, heeft de CR handtekeningen 
verzameld ten behoeve van het 
behoud van acute zorg in SJG Weert. 
Dit werd gedaan onder andere op

internet, op de zaterdagmarkt in de stad, tijdens de open 
dag in het ziekenhuis, in het Gemeentehuis en in het 
ziekenhuis. Ook organiseerde de CR een druk bezochte 
informatieavond in het ziekenhuis waar de burgers van 
Weert meer achtergrondinformatie over de plannen van 
de zorgverzekeraars en het beleid van het ziekenhuis te 
horen kregen van de algemeen directeur, de heer Hans 
de Jong, en de voorzitter van de medische staf, de heer 
Joost Verkeijn. Ook daar werden naderhand handteke-
ningen verzameld. Ook veel particulieren pikten het 
signaal op en startten namens de Cliëntenraad handte-
kening verzamelacties. Dit alles heeft geresulteerd in een 
recordaantal van 22.000 handtekeningen. Wij hebben 
deze aangeboden aan de directeur zorg van CZ, Joël 
Gijzen, en Tweede Kamer lid, Henk van Gerven. We 
hielden u van alle ontwikkelingen steeds goed op de 
hoogte middels onze site op de SJG-website en twitter. 
Ook zag  u ons regelmatig op WeertTV. 

Gelukkig hebben we mede door al deze acties bereikt dat 
de plannen vooralsnog zijn teruggetrokken en de Spoed 
Eisende Hulp haar goede werk voorlopig in de huidige 
omvang kan blijven uitvoeren! 

Wij hebben onze stem namens u goed laten horen!  
En ....... met succes!

Na contact met de kwaliteitsmanager en de manager 
bedrijfsvoering werd dit traject in gang gezet. Er werd 
afgesproken dat de CR nauw bij het proces betrokken 
blijft. In het laatste kwartaal van 2014 wordt het eerste 
spiegelgesprek gehouden en met groot succes. De CR is 
blij dat het advies is opgevolgd. Een spiegelgesprek levert 
veel informatie op voor de interne werkprocessen, waar-
door de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. 

De CR levert voor iedere uitgave een bijdrage aan de 
Gezondheidskrant die een verspreiding heeft binnen het 
adherentiegebied. De CR onderhoudt contacten met 
verenigingen en andere cliëntenraden en presenteert 
zich een aantal keren per jaar tijdens een vergadering van 
deze verenigingen. De voorzitter neemt regelmatig deel 
aan het voorzittersoverleg van het Huis van de Zorg. 
Hier komen de voorzitters van de Limburgse ziekenhuizen 
bij elkaar om met elkaar te spreken over allerlei “zorgza-
ken”.

De CR gaat om de twee maanden op bezoek bij een afde-
ling of poli in het ziekenuis. Het zogenaamde “CR op 
bezoek bij”. In 2014 heeft de CR de afdeling Longgenees-
kunde en de afdeling Urologie bezocht. Deze werkbezoe-
ken leverden een goede beeldvorming op over de gang 
van zaken in het ziekenhuis en de werkprocessen van de 
afdeling/poli versus de verhouding tot de cliënt.   



Ouderenzorg
Een groot deel van de cliënten van het ziekenhuis behoort tot de groep 65 plus. De CR wil dat deze cliënt het ziekenhuis dicht 
bij huis blijft bezoeken. Inherent aan eerder genoemde speerpunten zit de ouderenzorg hierin verweven. Het ziekenhuis 
heeft het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. De zorg voor ouderen wordt op een dusdanige manier georganiseerd dat 
niet alleen het bezoek aan het ziekenhuis leidraad is, maar ook andere aandoeningen en beperkingen waar ouderen in hun 
leefsitatie tegen aanlopen. De CR heeft in 2014 intensief contact gehad met de projectleider ouderenzorg en de geriater en 
is in het traject ouderenzorg meegenomen. 

Elly Gubbels-Stappers
werkgroep ouderenzorg

Wettelijk kader

In het afgelopen jaar hebben we regelmatig contact gehad met de vertegenwoordigers ouderenzorg / CR leden van de 
andere ziekenhuizen in Limburg en met het Huis voor de Zorg die de belangen van cliëntorganisaties behartigt. Ook zijn 
we op pad geweest en hebben we samen met de projectleider ouderenzorg en de geriater van SJG Weert voorlichting 
gegeven over de aanpak in SJG Weert. Het is voor de CR van belang de reacties en ervaringen van senioren te horen en 
waar mogelijk mee te nemen in de adviezen die de CR geeft om de ouderenzorg in SJG Weert te verbeteren.

Elly Gubbels
ouderenzorg

Op weg naar (nog) betere zorg voor de oudere patiënt in 2014!
De zorg voor ouderen staat bovenaan de agenda van SJG; ook van de Cliëntenraad. Regelmatig 
laten wij ons informeren over de ontwikkelingen door de projectgroep en zien dat er veel zaken ten 
goede van de ouderen zijn ingevoerd. Om te weten wat voor ouderen van belang is, laat de CR zich 
onder andere leiden door het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Daarvoor volgen wij de kwali-
teitsaspecten van dit keurmerk. In 2015 wordt opnieuw beoordeeld of SJG aan de inmiddels aange-
scherpte criteria voldoet. 

Wat is er gebeurd in 2014? Enkele voorbeelden. De zgn. risicoscreening waarbij de eerste 24 uur risicofactoren in kaart 
worden gebracht en acties uitgezet  worden om deze te voorkomen. In de valpoli krijgen de ouderen adviezen van een 
geriatrisch fysiotherapeut en  verpleegkundige hoe een nieuwe val voorkomen kan worden. Het gebruik van gekleurde 
drinkbekers die een aantrekkingskracht hebben waardoor de ouderen meer gaan drinken. Een vast aanspreekpunt in 
het ziekenhuis voor zowel de patiënt als de familie is een verbetering. De beste zorg na een gebroken heup. De samen-
werking met de huisartsen die vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënt. Én uiteraard de huiskamer die o�ci-
eel werd geopend in november waarbij het accent niet op het ziek zijn ligt. 

De CR heeft ook een eigen onderzoek gedaan. De resultaten hiervan hebben we voorgelegd aan de Raad van Bestuur en 
besproken met de projectgroep. Het ging over onderwerpen zoals bewegwijzering, meubilair in centrale hal, wachttij-
den en informatie, een klok en kalender in de verpleegkamers. We proberen oog te hebben en te houden voor de belan-
gen van de senioren: de grootste klantengroep van SJG Weert.

De CR heeft in 2014 gesproken met de volgende personen: 
algemeen directeur en directeur zorg (inzake diverse 
beleidsonderwerpen), projectleider ouderenzorg (inzake 
speerpunt van het ziekenhuis “ouderenzorg”),  afd.  com-
municatie (inzake CR en communicatie), manager(s) 
bedrijfsvoering (inzake 1) enquetes SEH 2) logisitiek docu-
ment),  kwaliteitsmanager (inzake 1) diverse kwaliteitsza-
ken 2) spiegelgesprekken).  

Gesprekken CR

Eén tot twee keer per jaar vergadert de CR in aanwezigheid 
van de Raad van Toezicht. Zij worden op verzoek van de CR 
uitgenodigd als toehoorder in de vergadering. Daarnaast 
is er ruimte om informeel met elkaar van gedachte te 
wisselen tijdens de vergadering. 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ) regelt de status van de CR en geeft aan wat de 
rechten en plichten zijn. In de wet is de taak van de CR kort 
omschreven "de Cliëntenraad behartigt de gemeenschap-
pelijke belangen van de cliënten". Om die belangen te 
behartigen heeft de CR een aantal grondrechten, namelijk: 
het recht op informatie, het recht op overleg en het recht 
om te adviseren. Op de volgende bladzijde vindt u een 
overzicht van alle gevraagde en ongevraagde adviezen die 
de CR in 2014 heeft afgegeven. 

De speerpunten worden vast geagendeerd en besproken 
in de maandelijkse vergadering. Per onderwerp is er 
minstens één cliëntenraadslid die zich met het speerpunt 
bezighoudt. Dit resulteert in gesprekken met medewer-
kers, management en Raad van Bestuur. 

Voortgang speerpunten

Soms wordt er een bijeenkomst belegd om het onderwerp 
met de voltallige CR en een deskundige te bespreken. De 
Cliëntenraad ziet scherp toe op naleving en feedback en 
evalueert de resultaten. 



Gevraagde en ongevraagde
adviezen 2014
Vanuit zowel het Wettelijk kader (Wet op Medezeggen-
schap Cliënten Zorginstellingen) als eigen onderzoek, 
brengt de CR gevraagd en ongevraagd advies uit aan de 
directie.  Bijgaand een opsomming van alle gevraagde en 
ongevraagde adviezen die de CR in 2014 heeft afgegeven, 
al dan niet met extra toelichting.

Naast het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen  
heeft de Cliëntenraad zich in 2014 met de volgende onder- 
werpen bezig gehouden:

Behandelde onderwerpen

ontwikkelingen in de zorg (dreiging acute zorg, oncologi-
sche zorg), integratie SEH en HAP, diverse documenten van 
bestuur waaronder het Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan 
2012-2015 en Meerjaren Medisch Beleidsplan 2012-2015, 
jaarrekening 2013, Middellange Termijn Plan 2013-2017, 
werving nieuwe CR leden, �nancieel jaarverslag CR 2013, 
begroting CR 2015, jaarverslag 2013, jaarplan 2014, werk-
plan 2014 en communicatieplan 2014, klanttevredenheid, 
zichtbaarheid CR, nieuwe website SJG, contacten met 
diverse verenigingen, Cliëntenraad op bezoek bij, 

Begroting 2014
De CR ontvangt de begroting SJG Weert over 2014. De CR 
behandelt dit als zijnde een adviesaanvraag. De begroting 
schetst een realistisch beeld van hetgeen er verwacht mag 
worden. De CR adviseert positief over de voorgelegde 
begroting. 

Adviesaanvraag voorgenomen benoeming 
kandidaat directeur zorg
De CR heeft gereageerd op de pro�elschets en stelt een 
sollicitatiecommissie samen. De CR spreekt met de aanko-
mend kandidaat de heer Max Visser. De CR adviseert 
positief over de benoeming van de heer Visser als directeur 
zorg. Enkele uitgangspunten worden hierbij benoemd. 

Voorgenomen benoeming plaatsvervangend 
lid klachtencommissie
De CR adviseert positief inzake de benoeming van de heer 
A.M.J. Lucassen als plaatsvervangend lid van de klachten-
commissie.

Ongevraagd advies kwaliteitsvenster en
klanttevredenheidsmeting
De CR geeft een ongevraagd advies inzake de toepassing 
van het kwaliteitsvenster en de klanttevredenheidsmeting. 
De CR dringt erop aan om te werken aan het landelijke 
format van het kwaliteitsvenster. Tevens vraagt de CR om 
een bredere uitgemeten klanttevredenheidsmeting.

Voorgenomen benoeming algemeen directeur

Voordracht plaatsvervangend lid klachtencommissie
De CR adviseert positief inzake de benoeming van de heer 
T.C.G. Feenstra als plaatsvervangend lid van de klachten-
commissie.

Samenwerkingsovereenkomst Stichting St. Jans 
Gasthuis - Coöperatie Medisch Specialistisch 
Bedrijf Weert
De CR stelt in een preadvies enkele vragen inzake de visie 
en doelstelling, risico’s en uitvoering van de samenwer-
king en is van mening pas een gedegen advies te kunnen 
geven als er antwoord wordt gegeven op deze vragen.

De CR heeft reactie gekregen op het preadvies en onder 
voorbehoud dat er nog aangegeven wordt wat de 
wegingsfactoren zijn voor evaluatie van de samenwer-
kingsovereenkomst, adviseert de CR positief inzake de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Vergaderingen

Eén tot twee keer per jaar vergadert de CR in aanwezigheid 
van de Raad van Toezicht. Zij worden op verzoek van de CR 
uitgenodigd als toehoorder in de vergadering. Daarnaast 
is er ruimte om informeel met elkaar van gedachte te 
wisselen tijdens de vergadering. 

De speerpunten worden vast geagendeerd en besproken 
in de maandelijkse vergadering. Per onderwerp is er 
minstens één cliëntenraadslid die zich met het speerpunt 
bezighoudt. Dit resulteert in gesprekken met medewer-
kers, management en Raad van Bestuur. 

patiëntervaringen, diverse artikelen voor de Gezondheids-
krant en Impuls en de verbeterpunten die via de brieven-
bus en website binnenkwamen. 

De CR heeft in 2014 iedere maand vergaderd. Vooraf-
gaand aan iedere vergadering stelt het dagelijks bestuur 
(DB) van de CR samen met de ambtelijk secretaris de 
agenda op. Eénmaal in de twee maanden heeft het DB 
een overleg met de directie waarin actuele zaken worden 
besproken. De algemeen directeur is de belangrijkste 
gesprekspartner voor de CR in het ziekenhuis. Naast de 
algemeen directeur nodigt de CR regelmatig gastspre-
kers uit om een onderwerp toe te komen lichten.

De CR heeft gereageerd op de pro�elschets en stelt een 
sollicitatiecommissie samen. De CR spreekt met de 
aankomend kandidaat de heer E. Rikkert. De CR heeft 
vertrouwen in de wil en ambitie van de heer Rikkert. Hij 
beschikt over uitstekende managementkwaliteiten en 
heeft ruimschoots ervaring met bedrijfsvoering. Hij past 
binnen de gestelde eisen van de pro�elschets.

De directie heeft aangegeven dat de samenwerking met 
het Catharina Ziekenhuis geen koerswijziging is ten 
opzichte van het in het huidige beleidsplan voorziene 
beleid. De rol van de algemeen directeur is zoals 
omschreven: het voeren van de regie inzake de uitvoe-
ring en realisatie van de in de beleidsplannen geschetste 
doelstellingen. De CR adviseert positief inzake de benoe-
ming van de heer R. Rikkert en heeft vertrouwen in een 
transparante samenwerking. 

De sollicitatieprocedure valt samen met het nieuws dat 
SJG Weert kiest voor het Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
als topklinisch samenwerkingspartner. De CR vraagt 
inzicht in de samenwerkingsovereenkomst dan wel een 
toelichting te geven op deze overeenkomst en wat dit 
betekent voor het ziekenhuis op langere termijn. Daarna 
kan de advisering zo correct mogelijk worden afgerond. 



Leden Cliëntenraad  2014 Nieuw lid
In het laatste kwartaal van 2014 is een sollicitatieproce-
dure ingezet voor de werving van een nieuw CR lid, met 
als aandachtsgebied communicatie. Deze procedure 
heeft begin januari 2015 geleid tot de benoeming van 
Margo van Heel als nieuw lid van de CR. De CR wenst 
Margo veel succes met de invulling van deze functie. 

De Cliëntenraad wordt ondersteund door 
Marieke Loijen, ambtelijk secretaris. Zij  
heeft een onafhankelijke positie binnen 
het ziekenhuis. Zij voert voor zowel de 
Cliëntenraad als de Ondernemingsraad 
werkzaamheden uit op secretarieel, orga- 

“U bent onze ogen en oren, wij zijn uw stem”

Ambtelijke ondersteuning

Maria Kursten,
vicevoorzitter

Henriët Reuter
Stege, lid
ouderenzorg

Henk Elzenaar,
lid
facilitaire zaken

Margo van Heel,
lid
communicatie

Elly Gubbels Stappers,
lid
ouderenzorg

Maurice van Eijsden,
lid
financiën en control,
facilitaire zaken

Nieuwe benoeming
Per 1 januari 2015 is Maria Kursten benoemd tot 
vicevoorzitter van de CR.

Leden Cliëntenraad  2015
met speci�ek aandachtsgebied

contacten manage-
ment, algemene 
zaken, communica-
tie, public relations 
en voorlichting

Jacques Bouten, 
voorzitter
algemene zaken, 
administratieve, 
financiële en juri-
dische aspecten, 
facilitaire zaken

Afscheid

nisatorisch en beleidsmatig gebied, zodanig dat de Raad 
binnen de door hen opgestelde en wettelijke (WMCZ) 
kaders optimaal wordt ondersteund. Zij verricht haar 
werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de 
voorzitter van de Raad. 

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad is een uitgave van de Cliëntenraad, samenstelling en eindredactie Marieke Loijen en Cliëntenraad SJG 
Weert, vormgeving Marieke Loijen, drukwerk Drukkerij Maes Weert

Mochten er na het lezen van het jaarverslag 2014 nog 
vragen overblijven, dan is de CR op de volgende manie-
ren bereikbaar:

Post: Cliëntenraad SJG Weert, antwoordnummer 1073, 
6000 VB  Weert (postzegel niet nodig)

Mail: clientenraad@sjgweert.nl

Telefoon: 0495 57 24 00

U kunt ook een bericht achterlaten in de brievenbus van 
de CR in de centrale hal. 

Contact

https://twitter.com/SJGWeertCR

http://www.sjgweert.nl/home/nieuws/interview-wtv-met-actiecomite-en-cr

Links
Klik op onderstaande links voor meer informatie over de 
CR van SJG Weert.

http://www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad

Na acht jaar lid te zijn geweest van de Cliën-
tenraad is de zittingstermijn van Emile 
Gieben afgelopen en heeft hij afscheid 
genomen van de CR. Hij heeft zijn taak als 
vicevoorzitter met veel enthousiasme en 
een open en kritische blik uitgevoerd. De CR 

Op 31 december 2014 bestond de CR uit de volgende 
leden:

Jacques Bouten, voorzitter
Emile Gieben, vicevoorzitter
Henriët Reuter-Stege, lid
Elly Gubbels-Stappers, lid
Maria Kursten, lid
Maurice van Eijsden, lid
Henk Elzenaar, lid

dankt de heer Gieben voor zijn bijdrage aan de verdere 
professionalisering van de CR. 


