Cliëntenraad
Jaarplan 2014
Inleiding
De cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen
van mensen die zich wenden tot SJG Weert voor hun ziekenhuiszorg. De raad overlegt daarover met de directie en denkt mee over
onderwerpen die voor klanten van belang zijn. Klanten zijn alle
mensen die te maken krijgen met SJG Weert: (potentiële) patiënten,
familie/begeleiders en bezoekers. Volgens de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de CR adviesbevoegdheid (gevraagd en ongevraagd). Over een aantal onderwerpen
moet de directie van het ziekenhuis altijd de mening van de CR vragen.
Het gaat over onderwerpen die van invloed zijn op een goede zorgverlening
zoals onder andere veiligheid, hygiëne, kwaliteitsbeleid, klachtenregeling,
voeding, bouwzaken enz. De werkwijze van de CR is erop gericht om het cliëntenbelang in beleid en praktijk zo goed mogelijk te behartigen/gestalte te geven.

Voor 2014 zet de cliëntenraad in op behoud en verbetering van kwaliteit van basiszorg. Gezien de politieke ontwikkelingen
en afgenomen zorgvraag is het van belang dat deze voldoende geborgd blijft. De cliëntenraad sluit zich graag aan bij de
gekozen doelen in het Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan 2012-2015 Kiezen en gekozen worden! waarin de volgende
doelen gesteld zijn:
-

De patiënt noemen wij voortaan klant
De klant komt altijd op de eerste plaats
Wij maken de juiste keuzes en daarom blijven klanten voor ons kiezen
Kwaliteit en veiligheid: altijd en overal
PDCA-cylcus: zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
Onze toegangstijden: de kortste van de hele regio
EPD: start in 2012 klaar in 2014
(ver)nieuwbouw afbouw casco bij de hoofdingang (CSA, politheek, restaurant)
Programma "binden en boeien" is gereed
Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan is bij iedereen bekend en wij handelen ernaar.

Continuïteit
Om de continuïteit van SJG Weert te garanderen wordt er door
de organisatie vooral ingezet op het ontwikkelen van onderscheidend vermogen, maken van keuzes, samenwerken met
andere zorgpartners en het tonen van ondernemerschap.
Daarnaast heeft de organisatie twee speerpunten benoemd die
inspelen op de huidige en toekomstige zorgvraag te weten:
ouderenzorg en oncologie. Deze twee speerpunten komen in
alle lagen van de organisatie aan bod en worden zo verder
ontwikkeld om klanten te voorzien in veilige en gekwalificeerde
zorg, die soms ook buiten de muren van het ziekenhuis reikt.
Dit is een continue proces.

Een tevreden klant is de sleutel
De cliëntenraad streeft naar een op maat afgestemde werkwijze met heldere doelstellingen en afspraken,
heldere communicatie 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.
Hierin neemt de CR een proactieve rol aan. Op grond van het wettelijk kader (de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen WMCZ) geeft de CR gevraagde en ongevraagde adviezen die aansluiten bij deze
onderwerpen en bespreekt deze met de directie. De CR ziet zich samen met de directie in een partnerrol
met als leidraad het gemeenschappelijk belang, namelijk de klant.

Speerpunten Cliëntenraad
De CR heeft voor 2014 speerpunten benoemd die aansluiten bij de gestelde doelen van de organisatie. Hiermee kan de
CR duidelijk en voortvarend inzoomen op onderwerpen die belangrijk zijn voor de klant.

1. Continuïteit van basiszorg
Voor alle klanten in het verzorgingsgebied staat de continuïteit van basiszorg, dichtbij huis, voorop. Het ziekenhuis
voorziet in het leveren van basiszorg en heeft een doorverwijsfunctie bij complexere zorg en heeft alle voorzieningen om
nazorg te leveren (in sommige gevallen extramuraal - ouderenzorg). Zo blijft de organisatie de vinger aan de pols houden.
De cliëntenraad ziet er op toe dat de basiszorg geborgd en afgestemd is op de behoefte van de klant. Ook in het kader van
de doorverwijsfunctie en het leveren van nazorg staat de veiligheid en kwaliteit voorop.
Doel
Doelgroep

: Borging van kwaliteit en veiligheid van de basiszorg voor de klanten van SJG Weert
: Alle (potentiële) klanten van het ziekenhuis

Middel

: Om te kijken of aan dit doel wordt voldaan heeft de CR diverse invalshoeken van waaruit informatie verkregen
kan worden. Zie onderstaande onderwerpen:

Klachtenanalyse
Er is goed contact met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft een analyse gemaakt van de klachten per kwartaal
en bespreekt deze met de CR. Zo heeft de CR inzicht in de knelpunten. De CR denkt mee en/of blijft betrokken bij de acties die
uitgezet worden aan de hand van de analyse.
Veilig incidenten melden (VIM)
Er is goed contact met de kwaliteitsmanager. De kwaliteitsmanager heeft een analyse gemaakt van alle meldingen en
bespreekt deze met de CR. Zo heeft de CR inzicht in de knelpunten die indirect gevolg hebben voor de klant.
Ontslagformulieren
Elke klant die in het ziekenhuis verblijft vult na ontslag het ontslagformulier in. Daarin is ook ruimte om de ervaring tijdens het
verblijf in het ziekenhuis te verwoorden. De CR ontvangt een analyse van deze ervaringen en denkt mee en/of blijft betrokken
bij de acties die uitgezet worden aan de hand van de analyse.
Klanttevredenheidsonderzoek
SJG Weert houdt om de 2 à 3 jaar een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek onder haar klanten. De CR heeft inbreng in de
vragen die hierin opgenomen worden. De CR ontvangt een analyse van de uitkomst van het klant-tevredenheidsonderzoek, en
denkt mee en/of blijft betrokken bij de acties die uitgezet worden aan de hand van de analyse.
Resultaat

: De CR kan met alle geleverde input gedegen en weloverwogen gevraagde en ongevraagde adviezen
geven aan directie met daarbij de borging van de basiszorg als leidraad.

2. Communicatie met de achterban
In de gezondheidszorg is het belangrijk dat klanten meedenken, meepraten en meebeslissen. Niet alleen over de keuzes
van behandeling van zorg, maar ook over de algemene ontwikkelingen in de organisatie die gevolgen hebben voor
klanten.
Doel
Doelgroep
Middel

: De cliëntenraad vertegenwoordigt de achterban (alle klanten in het adherentiegebied) met
daarbij een gedegen input van deze achterban
: Alle (potentiële) klanten van het ziekenhuis.
: Om de achterban te bereiken kunnen er diverse onderdelen ingezet worden. Hierbij moet rekening
gehouden worden met de leeftijd van de doelgroep. Een overgroot deel van de klandizie van het ziekenhuis
is ouder dan 65 jaar. De communicatiemiddelen worden hierop aangepast.

Folder CR
De CR heeft een folder samengesteld met informatie over de CR. Ook kunnen klanten
hierin hun ervaring in het ziekenhuis vermelden. Deze folder staat in de centrale hal.
Website
De CR heeft een eigen gedeelte op de website van SJG Weert waar alle nieuwsberichten van de CR vermeld staan. In 2014 zijn de mogelijkheden om contact te zoeken
met de klanten uitgebreid en kan er door middel van nieuwsbrieven, mailings en
antwoordformulieren direct contact gezocht worden met de klant.
Contacten met andere Cliëntenraden
In 2012 is gestart met een jaarlijkse bijeenkomst met andere Cliëntenraden van de zorgaanbieders in de regio met als doel om te kijken of er een samenwerking gevonden kan
worden om de continuïteit van zorg in de regio te behouden. In 2014 zal dit verder uitgewerkt worden.
Gezondheidskrant
De CR levert voor iedere uitgave een bijdrage aan de Gezondheidskrant die een verspreiding heeft binnen het adherentiegebied.
Inlichtingenavond voor klanten van SJG Weert
De CR organiseert twee keer per jaar een algemene inlichtingenavond voor alle klanten van het ziekenhuis met als gastspreker de
algemeen directeur en-/of managementteam en de cliëntenraad. Een ongedwongen platform waar klanten hun vragen, zorgen en
wensen neer kunnen leggen.
Contacten met verenigingen
De CR zal contacten onderhouden met (vooral ouderen) verenigingen.
Informatiekaart klant
Op iedere poli, wachtkamer en beddenhuizen zullen informatiekaarten van de CR beschikbaar zijn. Met deze kaart worden
klanten geïnformeerd over de CR en krijgen ze tevens de ruimte om vragen- en of opmerkingen te plaatsen.
Open dag
De CR zal met een informatiestand open dagen bijwonen van het ziekenhuis en via deze weg klanten informeren over de
werkzaamheden van de CR.
Social media
- De CR heeft een twitteraccount en informeert klanten over nieuws met betrekking tot de werkzaamheden van de CR,
het ziekenhuis, maar ook over landelijke zorggerelateerde onderwerpen
- De CR heeft een facebookaccount en informeert klanten over nieuws met betrekking tot werkzaamheden van de CR
en heeft de mogelijkheid om feedback te vragen
Overlegvormen/werkbezoeken
De CR zal in 2014 niet alleen in diverse overleggremia (intern en extern) voor met name informatie-uitwisseling participeren,
maar ook aan verdere beeldvorming en kennisverbreding werken door werkbezoeken bij b.v. collega ziekenhuizen
Resultaat

: De CR is bekend bij de klanten van SJG Weert en heeft een goed beeld van de wensen en behoeften
van de doelgroep. De CR kan deze input meenemen in gedegen en weloverwogen gevraagde en
ongevraagde adviezen aan directie.

3. Ouderenzorg
Een groot deel van de klantenkring van het SJG behoort tot de groep 65 plus en de CR wil dat deze klant het ziekenhuis dicht
bij huis blijft bezoeken. Inherent aan bovengenoemde 2 speerpunten zit de ouderenzorg hierin verweven. Het ziekenhuis heeft
het keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuis. Op 15 verschillende kwaliteitsaspecten is het ziekenhuis getoetst op organisatie
van zorg, de inrichting en toegankelijkheid. Het ziekenhuis organiseert de zorg voor ouderen zo dat niet alleen de reden van
bezoek aan het ziekenhuis leidraad is, maar ook andere aandoeningen en beperkingen waar ouderen in hun leefsituatie tegen
aan lopen.
Doel
Doelgroep
Middel

Resultaat

: De CR heeft een goed beeld van de wensen en behoeften van ouderen zowel intramuraal als
extramuraal en kan deze input meenemen in een gevraagd of ongevraagd advies richting de
directie
: Alle oudere (potentiële) klanten van het ziekenhuis
: De CR heeft regelmatig contact met het geriatrisch team en volgt de ontwikkelingen op de voet.
Zie tevens de middelen van speerpunt 1 en 2. Informatie die hieruit voortvloeit geeft inzicht of het
beleid goed wordt gedragen
: De CR heeft een goed beeld van de wensen en behoeften van de doelgroep. De CR kan deze input
meenemen in gedegen en weloverwogen gevraagde en ongevraagde adviezen aan directie.

4. Wettelijk kader
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de status van de cliëntenraad en geeft aan wat de rechten
en plichten zijn. In de wet is de taak van de cliëntenraad kort omschreven: “de cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten”. Om die belangen te behartigen, heeft de cliëntenraad een aantal grondrechten: het recht op informatie, het recht op overleg en het recht om te adviseren.

Tot slot
Middels dit jaarplan hebben wij u inzicht gegeven in de werkwijze van de cliëntenraad en onze voornemens voor 2014.
Dit plan is een richtlijn voor het handelen van de cliëntenraad. Gedurende het jaar zullen ook activiteiten worden ontplooid
die in dit document niet worden genoemd. De cliëntenraad is flexibel en moet kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.
Aan de hand van dit jaarplan is een werkplan opgesteld.
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