
RONDUIT OPENHEID
Jaarverslag 2020  
Centrale Cliëntenraad KwadrantGroep



Beste mensen,

Voor u ligt het jaarverslag van de CCR KwadrantGroep 2020, waarin wij een aantal onderwerpen de 
revue laten passeren. Het was in meerdere opzichten een bijzonder, eigenlijk bizar jaar. Los van de 
Corona-perikelen waren er vele wisselingen in ons bestuur en dat maakt het uitvoeren van de vele taken 
die er liggen er niet makkelijker op. Gelukkig zijn we erin geslaagd in een vrij korte tijd een aantal zaken 
te verbeteren. De informatievoorziening naar lokale raden is op orde. Ik hoop dat de ingezette koers op 
basis van halen en brengen vrucht mag dragen in een tijd van vele veranderingen in de zorg.

Tjeerd Lont, voorzitter ad-interim

                                    RONDUIT OPENHEID
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Secretaris Regio 1: Achtkarspelen
CR Haersmahiem, CR ’t Suyderhuys

Dhr. W. (Wiebe) Kaldeway

Vicevoorzitter
Voorzitter ad-interim

Regio 2: Tytsjerksteradiel
CR Tytsjerksteradiel Berchhiem

Dhr. T. (Tjeerd) Lont

Regio 3: Dantumadiel
CR Brugchelencamp, CR Talmahoeve, CR Talma Hûs

Dhr. T. (Theun) Woudwijk

Regio 4: Dongeradiel
CR Dongerahiem, Cr De Skule, CR De Stelp

Dhr. H.(Henk) Bos

Regio 5: Smallingerland, Ooststellingwerf, Nachtzorg
CR De Friese Wouden Extramurale Zorg               

Dhr. P. (Piet)
van Kammen

Regio 6: Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf
CR De Friese Wouden Extramurale Zorg

Dhr. J.W. (Jaap) de Vries

Regio 7: Leeuwarden Noord Oost
CR Leeuwarden Noord Oost / Greunshiem CR De Hofwijck,
CR Parkhoven

Dhr. J. (Johan) Schagen

Regio 8: Noordwest Friesland/ Leeuwarden West + Wadden
CR Leeuwarden West/Swettehiem,
CR Sint Jozef,  CR Stiens/ Leeuwarderadeel, 
CR Vlieland, CR West Fryslân

Dhr. M.C. 
(Martin) Visser

Regio 9: CR KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp Dhr. O. (Onno) Douma

Ondersteuner Centrale Cliëntenraad Mw. W. (Wilma) Kruid

Samenstelling Centrale Cliëntenraad op 1 januari 2020
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Centrale Cliëntenraad versus Raad van Bestuur
De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Raad van Bestuur (RvB) 
hebben in 2019 aangegeven dat zij heel verschillend kijken naar 
de rol van de CCR en de onderlinge communicatie. Om hier 
duidelijkheid in te krijgen is er eind 2019 een mediationtraject 
gevolgd. Conclusie naar aanleiding van het traject was dat er in 
2020 gekeken zal worden naar elkaars rollen in de verschillende 
processen. Met name de processen rond vastgoed, begroting en 
dergelijke. Ook de relatie met de lokale cliëntenraden is een punt 
van aandacht. Er zijn grote verschillen tussen cliëntenraden in de 
omgang met de afgevaardigde in de CCR.

Om de rollen, taken en bevoegdheden te verduidelijken is er op 
in februari 2020 een tweetal workshops georganiseerd. Hierbij is 
duidelijk aangegeven welke rol de CCR heeft, welke de RvB en wat 
we van elkaar mogen verwachten.

Samenstelling CCR
De samenstelling van de CCR is in 2019 gewijzigd. Ook in 2020 
zal een aantal leden afscheid nemen. Hierdoor verandert de 
samenstelling van de CCR zodanig dat er bijna sprake is van een 
geheel nieuwe CCR. Ook ligt er nog de afspraak dat er gezocht zal 
worden naar een onafhankelijk voorzitter.

Onderwerpen/adviesaanvragen
Begroting
 • De adviesaanvraag van de Raad van Bestuur voor de  
  Begroting 2020 kwam zo laat dat een advies inmiddels  
  overbodig was. Conclusie: een advies was overbodig.
 • In de toekomst zullen lokale raden in een vroeg stadium  
  meegenomen worden in het proces. 
 • De RvB heeft de ambitie om een rendement te halen van 2 tot  
  3%. De CCR kan zich hier goed in vinden. Om verschillende
  redenen is dit niet gelukt. 1% is nauwelijks haalbaar. De  
  tarieven staan onder grote druk. 

WMO Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden gaat de WMO anders organiseren. Het 
gaat hier om een bezuiniging. De RvB van de KG is van mening dat 
zij hierdoor onder de kostprijs moet inschrijven. Daarom is hier niet 
op ingeschreven. De CCR kan zich vinden in dit besluit maar vraagt 
wel om een goede overdracht van de cliënten.

Corona
Door Corona (vanaf half maart) is fysiek vergaderen niet meer 
mogelijk. Vergaderingen worden digitaal via Teams gedaan. 
Daardoor was er tussentijds frequent persoonlijk contact tussen de 
Voorzitter RvB en de CCR.

Dit vraagt enige aanpassing in de wijze van vergaderen. Er wordt 
meer discipline gevraagd van de leden. De voorzitter moet de 
vergadering wat strakker leiden. Maar het kan prima.

1e kwartaal : januari – maart 2020  Meer openheid 
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KwadrantGroep speelt in op Corona
 • 6 Coronaroutes
 • Extra capaciteit voor Coronapatiënten
 • Stopzetten van een aantal projecten
 • Inrichten COVID-huis Heerenveen o.l.v. de gezamenlijke  
  Zorgaanbieders

Raad van Toezicht
De CCR kan moeilijk contact krijgen met de Raad van Toezicht 
(RvT). Statutair moet er minimaal 1 keer per jaar een overleg 
zijn met de RvT. De CCR blijft hoop houden dat het contact in de 
toekomst beter zal zijn.

Governance
De sessies over de governance zijn voor de CCR verhelderend. Er 
wordt ook een aantal handvatten gegeven waarmee de CCR kan 
werken:

 - vragen aan de RvB moeten gesteld worden vanuit cliënt  
  perspectief
 - er moet onderling openheid en vertrouwen zijn
 - het is voor de CCR belangrijk om vooraf te weten welke  
  adviesaanvragen er komen en wanneer.

Samenwerkingsovereenkomst
Door de nieuwe Wmcz 2018 moet er een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst komen. De RvB levert 
hiervoor een concept. Vanuit de regio Elkander wil men een 
eigen samenwerkingsovereenkomst. De CCR wil tot één 
samenwerkingsovereenkomst voor de hele KwadrantGroep komen.

Onderwerpen/adviesaanvragen
 • Wet zorg en dwang. Dit is een onderwerp dat voor alle  
  locaties geldt. De uitvoering is erg lastig.
 • Jaarrekening 2019 is laat ontvangen. Hierdoor is het niet  
  mogelijk om binnen het traject een advies uit te brengen
 • De CCR wil voortdurend op de hoogte blijven van de  
  ontwikkelingen binnen de vier klantdomeinen.
 • Het kwaliteitsdashbord is een belangrijk middel om te  
  bepalen hoe de KG er voorstaat. De CCR wil op de hoogte  
  blijven van de ontwikkelingen. Hoe meer er is ingevuld hoe  
  beter de CCR in staat is te beoordelen wat goed en minder  
  goed gaat.
 • Ontmoedigingsbeleid partnerscheiding geeft veel discussie.  
  Binnen de CCR wordt hierover zeer verschillend gedacht.  
  Het gaat hier over een punt dat mensen raakt. De CCR en de  
  RvB hebben over dit onderwerp uitgebreid gesproken.
 • De CCR is door de RvB uitgebreid geïnformeerd
  over de Coronamaatregelen. Bij de aanpassingen van  
  bezoekregelingen zijn de betreffende lokale raden door de  
  RvB betrokken en om advies gevraagd.

Samenstelling CCR
In 2019 en 2020 is en zal de samenstelling van de CCR nogal 
wijzigen. 

 - In 2019 is een aantal leden gestopt. Deels voor eigen keuze en  
  deels door reglementair aftreden.
 - Ook in 2020 treden enkele leden terug.
 - Per 1 juli 2020 stopt de secretaris, Wiebe Kaldeway. 
  Jaap-Jan Bouman wordt benoemd als nieuwe secretaris.
 - Door Corona is het punt van onafhankelijk voorzitter naar  
  de achtergrond gedrongen. Toch hoopt de CCR in 2020 een  
  onafhankelijk voorzitter te kunnen benoemen.

Wij hebben helaas niet op gepaste wijze afscheid kunnen nemen 
van deze CCR-leden door Corona. Hopelijk komt dat nog.

2e kwartaal : april – juni 2020  Openheid waarmaken
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3e kwartaal CCR 2020 – Ronduit Openheid

Zonder Openheid, geen glans!
Na behoorlijke “verschillen van inzicht” tussen RvB en de CCR in 
het voorjaar van 2020, uitmondend in zorgvuldige mediation 
sessies, werd tegelijkertijd de samenstelling van de CCR sterk 
gewijzigd en ontstond er een nieuwe samenwerking en tevens 
weer meer “Ontvankelijkheid en Openheid” voor elkaar. 
Verder had Corona ons toen ook nog eens “in ons nekvel” dus 
moest de CCR overgaan tot “Microsoft Teams” overleg, dit in 
een nauwe samenwerking met elkaar op basis van de volgende 
uitgangspunten:
 → vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect, openheid, 
  nakomen van afspraken en veiligheid!

Ook de samenstelling CCR verandert sterk!
Op basis van zowel de normale zittingstermijnen en eveneens 
o.b.v. leeftijd werden 7 van de 13 CCR-leden vervangen! Vanuit 
de commissie kwaliteit ontstond toen ’t idee om nu eerst onder 
leiding van de nieuwe onafhankelijk voorzitter, een reflectie 
sessie te organiseren! Hiervoor werd onmiddelijk een programma 
bij Berchiem gepland. Dat plan werd goed ontvangen en direct 
goedgekeurd, maar ligt i.v.m. Corona nog in de kast maar nog 
steeds wel in de planning! 

De introductie van de Strategienota 2020/2024
De strategienota werd als adviesaanvraag bij de CCR ingediend 
en behandeld. Na een grondig beraad werd in grote lijnen 
hetvolgende keuze-advies uitgebracht:
 → Het doorontwikkelen van de vier domeinen als Product Markt  
  Combinatie!
 → Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het  
  ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten, zoals VPT (Volledige  
  Verpleging thuis) 
 → Het hanteren van een netwerkbenadering en het nemen van  
  verantwoording als regievoerder, daar waar de KwadrantGroep
  marktleider is!
 → Behoud van het relatieve marktaandeel, zowel bij groei als bij  
  krimp!
 → Het herverkavelen van werkzaamheden met andere  
  zorgaanbieders, met efficiency als gevolg.

Van interim-voorzitter, naar onafhankelijke CCR-voorzitter
De selectiecommissie heeft Homme Biemold als kandidaat 
geselecteerd en hier is unaniem mee ingestemd! Verder werd 
afscheid genomen van Wilma Kruid als ondersteuner en werd 
Karina van Herksen de interim ondersteuner. 
Verder bleef Tjeerd Lont t/m 1 oktober voorzitter ad Interim. 
Homme Biemold is dus op 1 oktober gestart als onafhankelijk 
voorzitter van de CCR.

Uitnodiging bijeenkomst Cliëntenraden in Hardegarijp
Vanuit onvrede over de beperkte communicatie met de CCR, heeft 
een aantal cliëntenraden een bijeenkomst georganiseerd, dit 
onder leiding van Theo van Ooi, adviseur van de LOC, waardevolle 
zorg! 

Doel van deze middag:
Met een vertegenwoordiging van alle lokale cliëntenraden,
de wijze van het functioneren van de Centrale Cliëntenraad alsook 
de samenwerking, met de lokale raden te evalueren. 
Ook heeft de RvB haar visie geschetst ten aanzien van 
medezeggenschap.
Conclusie: de cliëntenraden willen graag optimaal geïnformeerd 
worden over de ontwikkelingen van de RvB+CCR, want dat wordt 
nu zo beslist niet ervaren!

Overleg en kennismaking met de KG-kwaliteit
Verder werd er door de RvB in september een aparte bijeenkomst 
georganiseerd terzake KWALITEIT. De voltallige RvB + CCR 
was uiteraard present! Dit ook met een bijzonder positieve 
“boost” door de bijzondere persoonlijke presentatie vorm van 
het programma. Al met al dus een mooi voorbeeld van de 
kernwaarden van de KG: Oprechte aandacht, kracht door verbinding 
en plezier in je werk! Zo ontstaat ’n inspirerende bedrijfs- en zorg 
cultuur.

De start van de onafhankelijk voorzitter van de CCR
Homme Biemold wordt geïnstalleerd als onafhankelijk voorzitter. 
Vanaf 21 oktober zal hij de rol als Onafhankelijk Voorzitter 
overnemen van Tjeerd Lont.
Tjeerd Lont heeft vanaf begin 2019 uiterst bekwaam als voorzitter 
ad-interim gefunctioneerd!

Vanaf 1 december zal Marjolein Sparnaay starten als ondersteuner 
voor de CCR.
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De nieuwe Wmcz 2018; de aandachtspunten
Sinds de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 
2018 per 1 juli is gewijzigd zijn de bevoegdheden van cliëntenraden 
veranderd. Dit betekent dat van cliëntenraadsleden steeds meer 
inhoudelijke kennis en inzicht gevraagd wordt. Mede als gevolg 
van dit grotere beroep op professionaliteit vragen diverse raden 
zich af welke rol ondersteuners hierbij kunnen spelen. En hoe zij 
de ondersteuning van hun cliëntenraad het liefst zouden zien 
ingevuld! De CCR en de RvB besteden ook aandacht aan de rol en 
betekenis van de ondersteuners. Hiervoor is een enquête uitgezet 
omtrent de gewenste invulling van betreffende ondersteuning.

Stand van zaken Corona
Verspreid over de locaties doen zich regelmatig op beperkte 
schaal nieuwe besmettingen voor. Deze hebben echter niet 
geleid tot grote uitbraken. De lokale crisisteams functioneren 
goed. De maatregelen die genomen zijn, zijn proportioneel en 
blijken adequaat. De GGD heeft de KwadrantGroep hiervoor 
gecomplimenteerd. Ook extramuraal komen er besmettingen bij, 
maar ook daar is de situatie onder controle.

Status quo resultaten taakgroepen
Begin 2020 heeft de RvB besloten om 3 taakgroepen in te stellen, 
namelijk de taakgroepen Omzet, Kosten en Verzuim.

1. Omzet; er zijn gesprekken met het Zorgkantoor om het 
omzetplafond te vergroten! Verdere resultaten zijn:
a. Herinrichten van processen
b. Toerusten van verpleegkundigen
c. Uitnutten van capaciteit

2. Kostenbeheersing; elke aanvraag van externe inhuur loopt via 
de RvB, verder werden deelopdrachten uitgevoerd.
a. Inzicht door sturing op kostenreductie/besparing
b. Invoering maandrapportages en nadere analyses hiervan
c. De ontwikkeling van concrete specificaties

3. De taakgroep Verzuim zet projectmatig in op verzuimbeheersing 
en -reductie in 4 kwadranten: aannamebeleid, vitaliteit, verzuim/
re-integratie en WGA/Ziektewet.

Overleg en kennismaking met de RvT!
Allereerst volgt  door middel van Microsoft Teams een nieuwe 
kennismaking, dit naar aanleiding van de grote wijziging van de 
samenstelling van leden van de CCR incl. de start van Homme 
Biemold als onafhankelijk voorzitter van de CCR. Er is inmiddels 

een goed en open contact met de RvB ontstaan. Verder 
wordt er binnen de CCR gewerkt aan het ontwikkelen van een 
Werkkader, dit om tegelijkertijd de samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen de RvB en de CCR en haar achterban te kunnen 
optimaliseren!

Met een gezamenlijke klemtoon op kwaliteit!
Uit de Governance sessies heeft de CCR meegenomen dat het 
goed zou zijn dat de raad een afwegingskader opstelt aan de hand 
waarvan adviesaanvragen beoordeeld kunnen worden. Dit is een 
onderwerp dat ook in de geplande Reflectiesessie aan de orde zal 
komen.

Uit de verdere verdieping over KWALITEIT, blijkt dat zowel de RvB 
en de RvT als de CCR volledig willen focussen op de beleving van 
kwaliteit en vooral open staan voor de randvoorwaarden daarvan 
voor de cliënten!

Start projectgroep ethiekbeleid op initiatief RvB
Juist omdat Persoonsgerichte zorg en ondersteuning een van de 
fundamenten is van het kwaliteitsbeleid van de KwadrantGroep, 
vindt de KG dat reflectie op persoonsgerichte zorg en ethische 
thema’s onontbeerlijk zijn!
Dus wordt er gestart met het opleiden van een gekwalificeerd 
medewerker tot gespreksleider ethische reflectie. Deze 
medewerker kan zo teams en managers ondersteunen bij de 
bespreking van ethische dilemma’s.

Verdere aandachtspunten punten vanuit de CCR: 
 → Voortgang invoering van de Wmcz; vereist veel contact
 → De lokale raden zijn geïnformeerd en vragen support
 → Inventarisatie diversiteit in secretariële support
 → Inventarisatie vrijwilligers inzet + mantelzorgers
 → Tertaal rapportage 3 en/of begroting/resultaat 2020

Ronduit Openheid vergt vertrouwen en commitment, de CCR gaat 
hier helemaal voor!

 

4e kwartaal CCR 2020 – Openheid in de praktijk
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Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad Dhr. H. (Homme) Biemold

Regio 1: Achtkarspelen 
CR Haersmahiem, 
CR ’t Suyderhuys

Dhr. E. (Engbert) van Esch

Vicevoorzitter Regio 2: Tytsjerksteradiel 
CR Tytsjerksteradiel Berchhiem

Dhr. T. (Tjeerd) Lont

Regio 3: Dantumadiel 
CR Brugchelencamp,  
CR Talmahoeve,
CR Talma Hûs

Dhr. T. (Theun) Woudwijk

Regio 4: Noardeast Fryslan / Ameland 
CR Dongerahiem, CR De Skûle
CR De Stelp

Dhr. B. (Bert) Folbert
Dhr. H. (Hans) Smorenburg

Secretaris Regio 5: Smallingerland, Ooststellingwerf, Nachtzorg 
CR De Friese Wouden Extramurale Zorg               

Dhr. J.J.  (Jaap-Jan) 
Bouman

Regio 6: Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf
CR De Friese Wouden Extramurale Zorg

Mw. M. (Martha) Brouwer

Regio 7: Leeuwarden 
CR Leeuwarden Noord Oost / Greunshiem
CR De Hofwijck, CR Parkhoven

Dhr. J. (Johan) Schagen

Regio 7/8 Leeuwarden
CR Zorg thuis Leeuwarden

Dhr. F. (Foppe) Atema

Regio 8: Noordwest Friesland/ Leeuwarden 
CR Leeuwarden West/Swettehiem,
CR Sint Jozef,  
CR Stiens/ Leeuwarderadeel, 
CR Vlieland, 
CR West Fryslân

Dhr. H. (Hans) Smorenburg

Regio 9: 
CR KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Dhr. O. (Onno) Douma

Ondersteuner Centrale Cliëntenraad Mw. N.M. (Marjolein) 
Sparnaay

Samenstelling CCR op 31 december 2020 
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Nawoord

Met de simpele constatering dat 2020 uitmuntte in bijzonderheid, 
wordt het enerzijds als zodanig gekenmerkt, anderzijds heeft 
het bijzondere een zekere gewenning met zich gebracht. We 
moeten het ermee doen en afwachten waar COVID ons nog meer 
mee zal verrassen. Bijzonder is ook dat er zoveel flexibiliteit en 
vasthoudendheid aan de dag is gelegd. Het primaire proces, 
de directe zorg voor onze cliënten is zo goed als het maar kon, 
gehandhaafd. De meerdere keren dat we daar onze bewondering 
naar de medewerkers voor hebben uitgesproken, zal niet uniek zijn 
voor 2020. Het is gelukkig een constante factor en dat geeft in deze 
turbulente tijd een stevig houvast.

Homme Biemold, onafhankelijk voorzitter

Jaarverslag 2020, uitgave van de Centrale Cliëntenraad, 19 april 2021

Redactie

Q1 en Q2 – Wiebe Kaldeway – secretaris CCR t/m 1 juli 2020.

Q3 en Q4 – Jaap-Jan Bouman – secretaris CCR t/m 31 december 2020.

Foto voorblad

V.l.n.r.: Jaap-Jan Bouman, Homme Biemold, Marjolein Sparnaay, Tjeerd Lont. Fotografie: Tine van IJs
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Zonnedauw 7
9202 PE Drachten

Postbus 181
9200 AD Drachten

Tel. 088 512 00 00
info@kwadrantgroep.nl
www.kwadrantgroep.nl

KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de 
zorg. Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de 
basis van ons denken en doen. Wij bieden een totaalpakket 
aan ouderenzorg, zoveel mogelijk in uw eigen omgeving en 
in samenwerking met lokale organisaties. Dat is voor ons de 
kracht door verbinding.
KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven 
Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep 
Huishoudelijke Hulp en servicepakket pluZ. 

Wij zijn er voor mensen die zorg en ondersteuning nodig 
hebben. Dit doen we door een totaalpakket aan zorg te bieden; 
ondersteuning thuis, zorg thuis, wonen met zorg en tijdelijk 
bij ons.  Onze medewerkers zijn het kloppend hart van onze 
organisatie. Wij investeren in hun groei en ontwikkeling zodat 
zij u met veel plezier de beste zorg kunnen bieden. 

Onze merken:


