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Inleiding 

Liante biedt zorg aan bewoners met somatische (lichamelijke) en psychogeriatrische (dementie) 

aandoeningen. Zorggroep Liante heeft woonzorgcentra in Appelscha, Drachten, Haulerwijk, 

Oosterwolde en Wolvega. Daarnaast verzorgt Zorggroep Liante met Zorg Thuis ondersteuning 

aan cliënten die thuis wonen. 

 

Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad, die de lokaal gebonden collectieve belangen van de 

cliënten behartigt. In de centrale cliëntenraad (CCR) zijn de cliëntenraden van de verschillende 

woonzorgcentra, die aangesloten zijn bij Zorggroep Liante, vertegenwoordigd.  

De CCR vergadert ca. tienmaal per jaar met de bestuurder van Liante en heeft maandelijks een  

interne vergadering.  

 

Met dit overzicht van 2020 hoopt de centrale cliëntenraad u te informeren over de onderwerpen 

waarover de raad zich het afgelopen jaar heeft gebogen.  

  

Samenstelling 

De centrale cliëntenraad bestond in 2020 uit: 

 De heer Albert Spaa, voorzitter en tevens voorzitter van de cliëntenraad Riemsoord 

 De heer Eelke de Groot, vicevoorzitter en tevens voorzitter van de cliëntenraad Rikkingahof 

 Mevrouw Annet ter Horst, tevens voorzitter van de cliëntenraad Lycklama Stins 

 De heer Jan Bruinsma, tevens voorzitter van de cliëntenraad Sinnehiem 

 De heer Hiltjo van Dam, tevens voorzitter van de cliëntenraad Sickenga-Oord 

 De heer Wilfried Lampe, tevens voorzitter van de cliëntenraad De Warrenhove, De Lauwers 

en ZorgThuis Drachten gedurende januari 2020 en vanaf juli t/m december 2020 

 De heer Rindert Postma, tevens waarnemend voorzitter van de cliëntenraad De Warrenhove, 

De Lauwers en ZorgThuis Drachten in de periode van februari – juli 2020 

 

Corona 

Het jaar 2020 zal nog heel lang worden herinnerd als het jaar van de pandemie. Het was voor 

alle mensen in vrijwel de hele wereld een moeilijk jaar. Voor bewoners van zorgcentra en voor de 

zorgmedewerkers was het nog eens extra zwaar. Daarom wil de centrale cliëntenraad allereerst 

zijn waardering uitspreken voor alle medewerkers van Zorggroep Liante. Zij hebben hun werk in 

het afgelopen jaar onder zeer moeilijke en zware omstandigheden verricht. En ook voor de 

bewoners geldt dat zij er het beste van hebben proberen te maken. De cliëntenraad heeft hier 

zeer veel respect voor.  

Door de coronatijd konden de vrijwilligers minder worden ingezet dan daarvoor de coronatijd. Een 

groot aantal van hen heeft zich juist ook in coronatijd ingezet om de dagelijkse gang van zaken 
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op het gebied van welzijn en ondersteuning op de locatie in goede banen te leiden. De raad heeft 

veel waardering voor hun inzet. 

 

Vanaf maart stond vrijwel alles in het teken van het voorkomen en later indammen van 

besmetting met het coronavirus. In de maanden maart, april en mei heeft de CCR telefonisch 

vergaderd of via Teams (videobellen). De CCR werd goed op de hoogte gehouden van de corona 

ontwikkelingen binnen Liante d.m.v. een wekelijkse update. De CCR heeft er alle begrip voor dat 

er destijds snel moest worden gehandeld en dat de medezeggenschap daardoor tijdelijk anders 

moest worden ingevuld. Na de eerste golf is na overleg met de bestuurder besloten om de CCR 

een actievere rol te geven in de besluitvorming. Dit werd concreet ingevuld door een CCR-

vertegenwoordiger zitting te nemen in het corona crisis team (CCT). Tot en met december werd 

deze rol vervuld door Rindert Postma, vicevoorzitter van de cliëntenraad Drachten.  

 

Evaluatie corona aanpak  

In de zomer is Zorggroep Liante begonnen met de evaluatie van de corona aanpak. Hiertoe zijn 

een aantal groepen bevraagd, onder wie de leden van het MT. De leidinggevenden van de 

locaties en leden van zowel de CCR als de OR.   

Na de zomer is begonnen met evaluatiegesprekken met de bewoners. Op een viertal locaties zijn 

groepsgesprekken georganiseerd die werden begeleid door een van de beide geestelijk 

verzorgers. Op de overige locaties is ervoor gekozen om de bewoners individueel te bevragen. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de bewoners over het algemeen begrip hadden voor de 

strenge maatregelen, maar dat zij de coronaperiode als eenzaam hebben ervaren. De CCR vindt 

het positief dat de leiding van Liante goed naar hen heeft geluisterd en dat is besloten om een 

algehele sluiting van de locaties – ook in geval van besmetting – zo lang mogelijk te voorkomen.  

 

 

Overige thema’s in 2020 

 Project Eten & Drinken 

Het in de zomer van 2019 gestarte project Eten & Drinken heeft er onder meer toe geleid dat 

de keuken in Riemsoord in september 2020 feestelijk kon worden geopend. De geluiden die 

de CCR tot nu toe heeft gehoord zijn zeer positief. De bewoners zijn tevreden en het 

keukenpersoneel is enthousiast. De opening van de keuken in Sickenga-Oord is enigszins 

vertraagd, maar de verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2021 wordt geopend.  

 

 Gastvrijheid 

Een ander aspect van de visie van Liante op Eten & Drinken is dat er meer aandacht is voor 

de inbedding van de huizen in de buurt. Hiervoor wordt op een aantal locaties samenwerking 

gezocht met buurt- en/of belangenverenigingen. De CCR juicht deze initiatieven van harte 

toe.  

 

 Was en schoonmaak 

Eind 2018 heeft de CCR ingestemd met de plannen voor een uitbesteding van de 

schoonmaak en de wasserij. Deze plannen zijn toen gepresenteerd in het kader van vooral 

een kostenbesparing. De CCR wilde daaraan wel meewerken omdat de CCR de 

schoonmaak en het zelf wassen en strijken van het linnen en ook van de persoonlijke kleding 

niet als de kerntaak ziet van Zorggroep Liante. Echter, in de periode daarna bleek dat er naar 

de mening van de CCR onvoldoende kwaliteit werd geleverd door de externe partij(en) die 

Liante hiervoor heeft ingeschakeld. In februari 2020 heeft de CCR om die reden dan ook een 

ongevraagd advies uitgebracht om de uitbesteding van de was en de schoonmaak te herzien. 
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In de loop van 2020 hebben ook een aantal lokale cliëntenraden de bestuurder dringend 

verzocht om ervoor zorg te dragen dat de kwaliteit van de schoonmaak en de was 

voorziening op korte termijn verbetert. Hier is in het najaar van 2020 gehoor aan gegeven: de 

facilitair manager heeft hier serieus werk van gemaakt, samen met de leidinggevende van de 

locatie waar de situatie het meest urgent is. Dit traject wordt beschouwd als een pilot en als 

blijkt dat het succesvol is, dan wordt het in de loop van 2021 uitgerold op de andere Liante 

locaties.  

 

 Kwaliteitsplatforms 

Het lokale kwaliteitsplatform beoogt om op decentraal niveau bij te dragen aan de 

ontwikkeling én uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Liante. Hieraan nemen de 

leidinggevenden, zorg- en kwaliteitsmedewerkers en een vertegenwoordiger van de 

cliëntenraden deel. In 2020 is de vergaderfrequentie van de kwaliteitsplatforms door corona 

geminimaliseerd. 

In de tweede helft van 2020 is besloten om kritisch te kijken naar het functioneren van de 

platforms. Een van de conclusies was dat er per locatie verschillen zijn in de effectiviteit van 

het functioneren. Daarbij kwam dat er binnen de CCR ook enige zorg was dat dit overleg een 

deel van de taken van de lokale cliëntenraden zou overnemen. Daarom is besloten om de 

organisatie- en vergaderstructuur rondom het thema kwaliteit te herzien. De CCR wordt  

hierbij nauw betrokken.  

 

 IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) 

Naar aanleiding van een in 2019 controlebezoek van de IGJ aan Sickenga-Oord, zijn er op 

die locatie diverse verbetertrajecten geïnitieerd. Deze hebben ertoe geleid dat de IGJ na een 

herhaald bezoek een positieve rapportage heeft uitgebracht. De CCR maakt van de 

gelegenheid gebruik om hiervoor de bestuurder van Liante, de leidinggevende van Sickenga-

Oord en haar collega’s te feliciteren en te complimenteren met dit mooie resultaat.  

 

 WOL-scan 

Om de kwaliteit van zorg op alle Liante locaties te verbeteren, heeft Liante eind 2019 

besloten om op alle locaties een WOL-scan gehouden. WOL staat voor Waardigheid & Trots 

op Locatie. Dit houdt in dat er aan diverse doelgroepen vragenlijsten zijn voorgelegd: 

bewoners, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en leden van cliëntenraden; de vragen 

verschillen per doelgroep. Dit was zoals bekend geen eenmalige actie en het kreeg in 2020 

een vervolg. Dit bestond uit het uitzetten van diverse verbetertrajecten op de locaties en de 

inzet van een WOL-coach. Er zijn inmiddels een drietal coaches die op de verschillende 

locaties worden ingezet. 

 

 Geestelijke verzorging 

In 2019 heeft de CCR een positief advies uitgebracht op de door Liante voorgestelde invulling 

van de geestelijke verzorging. Met ingang van januari 2020 zijn twee geestelijke verzorgers in 

dienst getreden. Zij hebben zich aan de CCR en aan een aantal lokale cliëntenraden 

voorgesteld en zij hebben een toelichting gegeven op hun werkzaamheden binnen Liante. De 

CCR is zeer positief over de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan geestelijk 

verzorging. Ook wordt hiermee tegemoet gekomen aan de wens van een grote groep 

bewoners om levensvragen met elkaar te bespreken.  

De geestelijk verzorgers hebben een belangrijke functie in deze tijden van de pandemie; niet 

alleen voor de bewoners, maar zeker ook voor de medewerkers.  
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 ZorgThuis 

De CCR heeft de situatie rondom ZorgThuis ook in 2020 nauwlettend gevolgd. Er waren en 

zijn zorgen om het financiële tekort bij ZorgThuis. Eind 2020 werd duidelijk dat hierin een 

positieve kentering valt waar te nemen. Het verloop en het ziekteverzuim zijn gedaald en er 

hoeft minder personeel van buitenaf te worden aangetrokken.  

De verwachting is dat deze stijgende lijn zich in 2021 zal doorzetten.   

 

 Financiën 

Gedurende heel 2020 hebben de beide CCR-leden met financiën in hun portefeuille 

regelmatig contact gehad met de business controller van Zorggroep Liante. Ook zijn de 

kwartaalrapportages tijdens de CCR-vergaderingen besproken.  

 

 Betrokkenheid bij sollicitaties 

De CCR is in 2020 betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure van de manager Zorg, de 

manager ZorgThuis en de facilitair manager. Deze laatste vacature is op het moment van de 

totstandkoming van dit verslag helaas nog niet ingevuld en de functie wordt nu vervuld door 

een interim manager.  

 

 Werving en interview 

Aangezien er begin 2020 bij meerdere lokale cliëntenraden een ledentekort dreigde, is in 

februari gestart met een grootschalige wervingscampagne. Er zijn daartoe meerdere 

advertenties geplaatst in de lokale weekbladen. Daarnaast zijn drie leden van de CCR 

geïnterviewd en ook dat interview is in meerdere lokale bladen gepubliceerd. De reacties 

hierop waren zeer positief, de response viel helaas enigszins tegen. Uit de reacties bleek dat 

veel mensen niet bekend zijn met het werk en doel van cliëntenraden. Daarom is besloten om 

minimaal eenmaal per jaar aandacht te vragen hiervoor. Eind december 2020 is een van de 

lokale freelance journalisten benaderd met het verzoek om hier een artikel over te schrijven. 

Hij heeft daartoe twee leden geïnterviewd waarmee een beeld werd geschetst van hetgeen 

een cliëntenraad zoal doet en dat het lidmaatschap van een cliëntenraad naast zinvol ook 

leuk kan zijn; de inzet voor de ouderen geeft veel voldoening. 

 

 Wmcz 

De nieuwe Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten in de zorg) is m.i.v. juli 2020 van kracht 

gegaan. In dat kader is het wettelijk verplicht gesteld voor zorginstellingen om reglementen 

en overeenkomsten op te stellen en deze voor 31 december 2020 te laten ondertekenen. 

Aangezien het in het laatste kwartaal niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen om 

deze documenten met elkaar door te spreken, hebben CCR en Zorggroep Liante besloten om 

de overeenkomsten onder voorbehoud te ondertekenen. Dat houdt in dat er in de loop van 

2021 bijeenkomsten worden georganiseerd om deze alsnog te bespreken en dat de 

mogelijkheid bestaat om deze nog aan te passen.  

 

 Strategische koers 

De CCR is betrokken geweest bij de opstelling van de strategische koers 2021-2025. Een 

aantal leden is daartoe geïnterviewd door een extern bureau. Daarna is er een bijeenkomst 

georganiseerd waarbij het conceptvoorstel is gepresenteerd waar de deelnemers nog op 

konden reageren. De interviews en sessies hebben geresulteerd in een gedegen en 

ambitieus koersdocument waarin wordt onderkend dat er verschuivingen zijn in de  

doelgroep. De CCR is akkoord met de grote lijnen van de geschetste koers, mits deze 

worden vertaald naar concrete en SMART (specifiek; meetbaar; acceptabel; realistisch; 
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tijdgebonden) geformuleerde jaarplannen. 

 

 Aanschaf hoog laag bedden 

Een van de CCR-leden is betrokken geweest bij de pilot voor de aanschaf van hoog laag 

bedden. Inmiddels is voor heel Liante besloten om tot aanschaf van deze bedden over te 

gaan. De CCR heeft hierbij het advies gegeven dat moet worden voorkomen dat er een 

ziekenhuissfeer ontstaat in de huizen.  

 

 CCR-sessie 

Op 16 januari heeft de CCR een sessie gehouden waarbij de CCR-leden onder begeleiding 

van een extern adviseur heeft gekeken naar het eigen functioneren van de raad als collectief 

en tevens naar de individuele competenties en talenten. De CCR is van mening dat een 

dergelijke sessie zeer zinvol is omdat er dan de tijd kan worden genomen om dieper op 

zaken in te gaan, tijd die tijdens de reguliere vergaderingen vaak ontbreekt.  

De CCR is voornemens om in 2021 een CCR-dag te organiseren zodra dat op een corona 

verantwoorde wijze kan worden georganiseerd.  

 

 Raad van Toezicht (RvT) 

In oktober heeft de CCR  vergaderd met een aantal leden van de Raad van Toezicht. Een 

van de belangrijkste gespreksonderwerpen was uiteraard corona en het gevoerde beleid 

t.a.v. het virus. Daarnaast is gesproken over de Wmcz en de wenselijkheid van scholing 

hierin.  

 

 Ondernemingsraad 

Op 6 januari 2020 heeft een overleg met de ondernemingsraad plaatsgevonden. Het doel van 

dergelijke bijeenkomsten is om gezamenlijk te bekijken hoe de medezeggenschapsorganen 

elkaar kunnen versterken en ook om elkaar van informatie te voorzien Het voornemen om 

een tweede overleg te plannen in het najaar van 2020 kon vanwege corona niet doorgaan.  

 

Op uitnodiging van de lokale cliëntenraad Sinnehiem, hebben twee op die locatie werkzame 

OR-leden een vergadering van de raad bijgewoond ook met als doel om elkaar te informeren.  

 

 Slotwoord 

Ten tijde van de opstelling van dit jaaroverzicht 2020 ervaren alle inwoners van Nederland en 

met name de ouderen de dreiging van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande 

isolatie en gevoelens van eenzaamheid. De CCR wenst hen allen veel sterkte en spreekt de 

hoop dat de alle bewoners op zeer korte termijn kunnen worden gevaccineerd.  

De CCR spreekt ook zijn waardering en respect uit voor de bestuurder, het MT en alle 

medewerkers van Liante: zij blijven op hun post en zetten zich voor 100% in om de ouderen - 

die meer nog dan anders van hen afhankelijk zijn - de beste zorg en aandacht te geven. De 

CCR dankt hen voor hun betrokkenheid en inzet.  

 

Namens de centrale cliëntenraad 

Albert Spaa, voorzitter 

 

Oosterwolde, maart 2021 

 

 


