
 

 

 
 
Jaarverslag 2020: Cliëntenraad Mienskipssintrum Leppehiem 

 

Inleiding 

De Cliëntenraad (CR) van Mienskipssintrum Leppehiem is een onafhankelijke raad, 
die is samengesteld uit bewoners van Leppehiem en geïnteresseerden, 

bijvoorbeeld verwanten van bewoners.  
De CR adviseert vanuit cliëntenperspectief, gevraagd en ongevraagd, over 

Leppehiem brede beleidsvoornemens, conform de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (Wmcz), en overlegt hierover met de bestuurder. 

Aantal vergaderingen  

Als gevolg van corona heeft de CR slechts 2 keer fysiek kunnen vergaderen met 
de bestuurder. De andere 5 overleggen hebben online plaatsgevonden.   Helaas 

hebben de leden bewoners van de CR aan de onlineversies niet kunnen deelnemen. 
De agenda en stukken zijn vooraf met deze leden doorgesproken en de op- en 
aanmerkingen zijn meegenomen in het overleg. Op thema’s/onderwerpen 

schuiven hoofden dan wel leden van het Leiderschapsteam aan. 
Daarnaast heeft tussentijds afstemming plaatsgevonden tussen de Cliëntenraad 

en de bestuurder, op momenten dat dit noodzakelijk was. In 2020 in het bijzonder 
over de bezoekregelingen. 
  

Cliëntenraadsleden 
In 2020 zijn er mutaties geweest binnen de CR. Mevrouw W. Bosma en mevrouw 

L. Riemersma hebben in de loop van het jaar bedankt voor het lidmaatschap. 
De CR bedankt ze voor hun altijd positieve inbreng. Eind 2020 is mevrouw Smit 
de CR komen ondersteunen in de plaats van mevrouw Akkerman en mevrouw Van 

Hees. Indien de corona ontwikkelingen het toelaten zullen de ontstane vacatures 
in 2021 worden ingevuld. De benoemingen moeten plaatsvinden in de 

jaarvergadering met de bewoners van Leppehiem.  
 

 
Samenstelling Cliëntenraad Leppehiem 2020 

Naam Benoemd  Aftredend/ 
herbenoembaar 

Mevr. J. Tuimaka 
Voorzitter  

2019 2022 

Dhr. J. Teunissen 
Secretaris 

2019 2021 

Mevr. P. Den Outer 
Lid 

2018 2022 

Mevr. L. Riemersma 2019 2020 tussentijds 
afgetreden 

Mevr. W. Bosma 
Lid/bewoner 

2016 2020 tussentijds 
afgetreden 



Mevr. S. Schilstra 
Lid/bewoner 

2019 2023 

Mevr. D. Schoonbeek 
Lid/bewoner 

2019 2023 

 

De cliëntenraadsleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

Het jaar 2020 
Het jaar 2020 heeft zich voor de CR ook voornamelijk gekenmerkt door corona. 
Door het veelvuldig wijzigen van de overheidsmaatregelen en dientengevolge ook 

de bezoekregelingen heeft de CR hier diverse malen een advies over uitgebracht. 
Dat dit niet makkelijk was, om steeds weer voor de bewoners een verantwoorde 

afweging te maken tussen welzijn en risico voor de gezondheid, laat zich raden. 
De CR is van mening dat er steeds sprake is geweest van een evenwichtige 
besluitvorming door de bestuurder van Leppehiem. Daarnaast valt te prijzen hoe 

de organisatie de uitvoering heeft opgepakt. Desalniettemin hebben zich enkele 
coronagevallen en quarantaines voorgedaan. Tevens kan gesteld worden dat de 

bewoners en bezoekers, al hoe moeilijk het was, zich goed aan de regelingen 
hebben gehouden. 

 
De Cliëntenraad heeft samen met de Ondernemingsraad een rol gespeeld in de 
sollicitatiecommissie voor de benoeming van drie nieuwe leden van de Raad van 

Toezicht. Het RvT-lid met Kwaliteit en Zorg als aandachtsgebied, is op voordracht 
van de Cliëntenraad benoemd. De Cliëntenraad heeft haar nadrukkelijke wens 

kenbaar gemaakt van een meer diverse Raad van Toezicht. 
 
De vergadering van de CR met alle bewoners van Leppehiem heeft in 2020 

vanwege corona niet kunnen plaatsvinden.  
 

Tenslotte zijn ook in 2020 bewoner op hun verjaardag verblijd met een 
felicitatiekaart. 
 

Besproken zaken 
Tijdens de 7 vergaderingen zijn naast de ontwikkelingen over corona zowel 

beleids- als operationele zaken met betrekking tot het wonen, zorg en welzijn 
besproken. Door de Cliëntenraad wordt zo gestreefd om gevraagd én ongevraagd 
advies te geven, gezien vanuit het perspectief van de bewoner. Daarnaast is een 

groot aantal onderwerpen aan bod geweest tijdens de vergaderingen in 2020, 
waaronder: 

- Wet Zorg & Dwang 
- Inkoop WLZ 
- Aanpak strategisch huisvestingsplan 

- VVAR-reglement 
- Selectie RvT-leden 

- Kwaliteit: kwaliteitsbudget & kwaliteitsscan & kwaliteitsplan/kader & 
kwaliteitsverslag 

- Kwaliteit Management Systeem 

- Prijzen restaurant & catering 
- Huurprijzen en prijzen Leppehiem 

- Regiovisie Fryslân 
- Samenwerking Leppehiem/ Hof en Hiem/ Het Bildt 
- Kaderbrief 2021 



- Euthanasiebeleid  

- Overlegstructuur CR 
- Klachtenreglement 

- Rol cliëntenvertrouwenspersoon (introductie is uitgesteld tot 2021) 
- Medicatiedistributie protocol 
- Keuze diners 

- Diverse onderwerpen aangedragen door bewoners  
 

Naast de reguliere vergaderingen heeft de cliëntenraad geparticipeerd in 
overleggen met/over: 

 Visie op strategisch plan voor Leppehiem 

 Het zorgkantoor over het kwaliteitsplan 2021 
 

Advies- en instemmingsaanvragen 
Naast bespreken van operationele en beleidszaken heeft de Cliëntenraad een rol 
v.w.b. advies- en instemmingsverzoeken conform de Wmcz en het reglement 

Cliëntenraad Leppehiem. Zoals eerder aangegeven is er veelvuldig advies 
uitgebracht over de bezoekregelingen tijdens de coronaperiode. De Cliëntenraad 

heeft de korte lijnen in deze met de bestuurder zeer gewaardeerd. 
 

Tot slot 
De CR wil eenieder bedanken die zich heeft ingezet voor het welzijn en de 
gezondheid van onze bewoners. 

 
Akkrum, maart 2021 

Mevrouw J. Tuimaka, voorzitter Cliëntenraad Leppehiem 
De heer J. Teunissen, secretaris Cliëntenraad Leppehiem 


