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In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over de 

activiteiten van de cliëntenraad in 2020 en 2021.  

Ook voor de cliëntenraad was 2020 een jaar dat werd 

beheerst door corona. Onze contacten met cliënten en 

hun mantelzorgers werden hierdoor erg belemmerd. 

 

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te horen hoe 

cliënten en naasten de zorgverlening op de afdelingen 

ervaren. Familie-avonden zijn een belangrijk middel 

om hierover te worden geïnformeerd. In 2020 konden 

deze helaas niet doorgaan vanwege de maatregelen 

in verband met corona. In deze familiebijeenkomsten 

per afdeling wordt gesproken over de verzorging en 

benadering en ook de aandacht van het personeel voor 

de cliënten. 
 

Toch heeft de cliëntenraad door contacten met de 

leiding en medewerkers van Kerkebogten en ‘t 

Hofhuys zijn taak wel kunnen vervullen. In het 

jaaroverzicht leest u        in het kort wat dit inhield. 

Daarnaast geven wij in de Centrale cliëntenraad 

van Oktober onze inbreng   naar het bestuur van 

Oktober en neemt een lid van de cliëntenraad deel 

aan de bijeenkomsten van de Klankbordgroep 

corona. In deze groep wordt besproken hoe de 

maatregelen van de overheid en het  bestuur van 

Oktober worden ervaren door de cliënten en 

mantelzorgers. 
 

De cliëntenraad sprak en adviseerde over: 

• Waskosten ‘persoonlijke was’: de kosten waren 

voor iedereen gelijk, of er nu meer of minder 

kleding etc. gewassen werd. Vanaf oktober 2020 

betaalt iedereen de eigen was-kosten. De 

cliëntenraad adviseerde hierover positief omdat dit 

eerlijker is. De LCR pleitte voor een contactpersoon 

per locatie voor bewoners en naasten. 

 

• Het ontwikkelen van activiteiten bij Kerkebogten 

die aantrekkelijk zijn voor de wijk (samenbrengen 

‘thuiswonenden’ en ‘tehuiswonenden’), 

samenwerking met KBO/Fysio/WELzijn/huisartsen. 

(overleg is door corona stilgelegd). 

 

• Rookmogelijkheden bewoners (overleg is door 

corona stilgelegd). 

 

• Altijd hoog op agenda van de raad staat een 

continue aanwezigheid van voldoende personeel in 

de huiskamers. Er wordt gedacht aan assistenten, 

stagiaires, vrijwilligers extra inzetten enzovoort. De 

raad denkt hierover actief mee. 

 

• Flyer ‘Voorzieningen voor bewoners’ en de 

daarbij behorende prijslijst. 
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                                      Beweegactiviteit in ‘t Hofhuys 

En ook spraken en adviseerden wij over:  

• Evaluatie coronamaatregelen en mogelijke 

verbeteringen besproken zoals:   

- balans tussen fysiek en mentaal welzijn, dit laatste 

was te weinig aanwezig 

- meer maatwerk per locatie (en niet alle regels voor 

de hele organisatie van Oktober) 

- overleg van naasten met verzorgers was enkel 

telefonisch mogelijk; LCR pleitte ook voor 

persoonlijk contact. 

 

• Weer opstarten van bewoners- / familie avonden. 

De cliëntenraad vindt het belangrijk om met naasten 

en bewoners te kunnen spreken om te weten wat 

er leeft en waaraan bewoners behoefte hebben. 

(tijdelijk gestopt door corona) 

 

• Inwerken vakantiehulpen. Deze worden bijgepraat 

en lopen mee met een vaste hulp. Personeelskrapte: 

zorgen daarover besproken met het management. 

 

• Naar aanleiding van incidentenmeldingen met 

managers over verbeteringen gesproken 

 

• Meer informatie over activiteiten in de  huiskamer 

op familienet om naasten te informeren. 

 

• Vacature ’t Hofhuys voor de Cliëntenraad onder de 

aandacht gebracht bij de leiding en verzocht om de 

vacature op familienet te plaatsen. 

 

Vervolg cliëntenraad 2021 

De cliëntenraad... 

• blijft zich inzetten voor 

gemeenschappelijke 

cliëntenbelangen; 

 

• denkt kritisch en positief mee over plannen en 

ideeën van Oktober; 

• geeft advies aan het management over alles wat 

voor cliënten belangrijk kan zijn; 

• neemt daarin mee wat cliënten in enquêtes, 

bijeenkomsten of via de mail aan de raad doorgeven; 

• overlegt 1 x per 2 maanden met het management; 

• bezoekt locaties en bijeenkomsten van en voor 

cliënten om te horen wat u belangrijk vindt voor uw 

zorg en kwaliteit van leven; 

• hoopt weer aan te kunnen sluiten bij familie- en 

bewonersbijeenkomsten. 

 

Hebt u vragen of suggesties voor ons?  

De cliëntenraad Kerkebogten - ’t Hofhuys bestaat uit 

naasten van bewoners en bestaat uit: Marion 

Heemskerk (voorzitter), Hendrik Smits, Patrick 

Sweelssen, Suzanne Keeris – van de Ven en  

Yvonne Willemse.  

Wij nodigen u van harte uit om met ons  mee te 

denken. U kunt ons bereiken via e-mail: 

clientenraden@zorginoktober.nl of via de 

teammanager. 

 

 Oud-voorzitter Edmar van der Laar trad in 2020 af.   
 Marion Heemskerk volgde hem op.   
 
  

 

 

 

 

 

 
 
Tot slot 

Wij danken alle cliënten en naasten voor hun input bij 

toevallige ontmoetingen, de mail en tijdens de bewoners- 

en familiebijeenkomsten. Ook danken wij de managers, 

teamleiders, medewerkers en vrijwilligers van 

Kerkebogten en ’t Hofhuys voor de creatieve en    prettige 

samenwerking in de afgelopen tijd.  

Wij wensen u allen betere tijden toe.  

 
Cliëntenraad van Kerkebogten - ’t Hofhuys van Oktober,  

  E: clientenraden@zorginoktober.nl  
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