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Inleiding 
Ieder jaar stelt de cliëntenraad een jaarplan op met daarin een aantal aandachtspunten die een leidraad 
zijn voor het handelen van de cliëntenraad door het jaar heen. Ook in 2023 zal de cliëntenraad zijn uiterste 
best doen om de belangen te behartigen van cliënten die voor (toekomstige) zorg op het Spijkenisse 
Medisch Centrum zijn aangewezen. Door middel van het jaarplan maakt de cliëntenraad duidelijk waarop 
dit jaar voor de cliëntenraad de focus ligt in het overleg met de raad van bestuur.  

 
De rol van de cliëntenraad 
De cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten en bezoekers (de cliënten) van het Spijkenisse 
Medisch Centrum en maakt daarbij de verwachtingen en belangen van de cliënt duidelijk. Verder adviseert 
de cliëntenraad hoe cliëntenbelang en cliëntenbehartiging te vertalen zijn in beleid en regelgeving. De 
cliëntenraad volgt de ontwikkelingen in de zorg en van het Spijkenisse Medisch Centrum, alsmede de 
gevolgen daarvan voor de cliënt. Tenslotte toetst de cliëntenraad beleidsvoornemens op concrete 
resultaten.  
 

De cliëntenraad komt niet alleen proactief op voor de belangen van cliënten. De raad van bestuur is 

wettelijk verplicht de cliëntenraad te informeren over zaken die van belang zijn voor de cliëntenraad en 

tijdig te consulteren voordat hij een besluit neemt in aangelegenheden die effect hebben op de cliënt. Zo 

wordt advies ingewonnen over belangrijke wijzigingen. Denk hierbij aan wijzigingen in de organisatie van 

het Spijkenisse Medisch Centrum, benoemingen in het bestuur van het Spijkenisse Medisch Centrum, 

besluiten ten aanzien van voeding, kwaliteit en veiligheid, hygiëne en de regels die voor cliënten gelden 

zoals huisregels van het Spijkenisse Medisch Centrum, waaronder parkeerbeleid, tarieven, rookbeleid, 

prijsniveau in het restaurant en regelingen betreffende de behandeling van klachten van cliënten.  

 

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in het Spijkenisse Medisch Centrum overlegt de 

cliëntenraad regelmatig met de raad van bestuur, managers en medewerkers van service- en 

stafafdelingen. De cliëntenraad wordt door de raad van bestuur geïnformeerd over actuele kwesties in het 

Spijkenisse Medisch Centrum. De cliëntenraad behandelt géén individuele klachten. Daarvoor kunnen 

patiënten van het Spijkenisse Medisch Centrum terecht bij de klachtenfunctionaris. 

 

Wat wil de cliëntenraad bereiken? 

 Het binnen het kader van de doelstellingen van het Spijkenisse Medisch Centrum behartigen van 
de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Spijkenisse Medisch Centrum, in het 
bijzonder het leveren van een bijdrage aan de bewaking en de bevordering van de 
kwaliteitsaspecten die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de 
cliënten van het Spijkenisse Medisch Centrum;  

 Het op structurele wijze vorm geven, binnen het Spijkenisse Medisch Centrum-, van de 
medezeggenschap van cliënten met betrekking tot de onderwerpen zoals genoemd in artikel 7 en 
8 van de Wmcz;  

 Het stimuleren van de betrokkenheid van patiënten bij het beleid. 
 

Hoe gaat de cliëntenraad dat doen? 

 Reageren en anticiperen op ontwikkelingen; 

 Kritisch volgen en waar nodig voorstellen doen; 

 Situaties observeren en bespreekbaar maken; 

 De zorg aan de cliënt vanuit het cliëntenperspectief benaderen; 

 Zorgen voor continuïteit in de cliëntenraad; 

 Het leveren van professionele inbreng. 
 

Welke middelen gaat de cliëntenraad toepassen? 

 Tenminste drie keer per jaar overleg in aanwezigheid van de raad van bestuur; 

 Tenminste vier keer per jaar intern overleg; 

 Eénmaal per jaar overleg met (afvaardiging) van de raad van commissarissen; 

 Deelname aan overleggen in het Spijkenisse Medisch Centrum met cliëntgerichte inhoud;  

 Beheer van eigen email; 

 Overleg in de regio; 

 Overleg met het Medisch Specialistisch Bedrijf; 



 Periodiek overleg met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad van het Spijkenisse 
Medisch Centrum; 

 Bevordering van deskundigheid door vorming, opleiding en training; 

 Onderlinge taakverdeling op basis van kennis en affiniteit; 

 Regelmatig evalueren en documentatie in jaarverslag. 
 
Wat zijn de individuele kenmerken van de leden van de cliëntenraad? 

 Om kunnen gaan met cliënten en hun familie; 

 Competente en transparante omgang met (leden van) de raad van bestuur en raad van 
commissarissen; 

 Duidelijkheid scheppen in de functie en rol van de cliëntenraad; 

 Onderscheid weten te maken tussen beleid en uitvoering, alsmede tussen incidenten en trends; 

 Goede communicatieve eigenschappen; 

 Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

 Meedenken vanuit persoonlijke en professionele ervaringen.  
 
Wat zijn de prioriteiten van de cliëntenraad voor 2023? 
In 2023 wil de cliëntenraad vanuit het perspectief van patiënten en bezoekers actief bijdragen aan het 
speerpunt van het Spijkenisse Medisch Centrum om toegankelijke goede zorg te leveren voor inwoners 
van de regio. 

 
Financiën en productie 
De cliëntenraad bespreekt de financiële- en productierapportages in de vergaderingen met de raad van 
bestuur en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en adviseert over de jaarrekeningen en 
begrotingen van het Spijkenisse Medisch Centrum en het Medisch Specialistisch Bedrijf.  
 
Kwaliteit en veiligheid 
De cliëntenraad bespreekt de rapportages aangaande kwaliteit en veiligheid in de vergadering met de raad 
van bestuur.  
 
Klachten en patiënttevredenheid 
De cliëntenraad bespreekt rapportages aangaande klachten en patiënttevredenheid in de vergadering met 
de raad van bestuur. 
 

Themabijeenkomsten en cliëntenraden in de regio  
Regelmatig worden themabijeenkomsten voor cliëntenraden georganiseerd. De cliëntenraad is hierbij ook 
vertegenwoordigd.   
 

Profilering cliëntenraad 
De cliëntenraad gaat meer aandacht geven aan zichtbaarheid, herkenbaarheid en vindbaarheid. Naar het 
voorbeeld van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes gaat de cliëntenraad in 2023 samen met de 
afdelingen communicatie en kwaliteit & veiligheid drie patiëntenpanelonderzoeken uitvoeren. Met de 
resultaten hiervan wil de cliëntenraad informatie verzamelen voorafgaande aan de te nemen beslissingen 
die voor patiënten en bezoekers van belang zijn. 
  
Meerjarenbeleidsplan 
De cliëntenraad wil in samenwerking met de raad van bestuur werken aan een meerjarenbeleidsplan dat 
verder gaat dan een tijdshorizon van vijf jaar. Hiermee wil de cliëntenraad toewerken naar een toekomst 
bestendig Spijkenisse Medisch Centrum met flexibiliteit om snel te kunnen reageren op nieuwe 
ontwikkelingen en uitdagingen. 
 
Werkbezoek 
De cliëntenraad wil haar kennis vergroten door middel van werkbezoeken op in- en externe locaties.  
  



Samenstelling cliëntenraad 

 Mevrouw Anika van der Wel (waarnemend voorzitter) 

 De heer Wim Vink (secretaris) 

 Mevrouw Lenie Nieuwpoort (lid) 

 De heer Hanns van Kruijl (lid) 

 De heer Hans van Hest (lid) 

 Mevrouw Fenna Anzion (lid) 
De cliëntenraad wordt ondersteund door mevrouw Corine den Eerzamen als ambtelijk secretaris.  
 
Bereikbaarheid van de cliëntenraad  

Per e-mail: clientenraad@spijkenissemc.nl 

Per post: Postbus 777, 3200 GA Spijkenisse    
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