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Inleiding 

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling 

(1996) is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen. Op deze 

manier wil de overheid bevorderen dat ook wensen en ideeën van cliënten in 

de zorginstelling tot uitdrukking komen. 

Magentazorg heeft voor de medezeggenschap van cliënten binnen Oudtburgh 

een eigen cliëntenraad (CR), zodat de belangen van de bewoners goed worden 

behartigd. De CR heeft regelmatig overleg met de managers zorg en de 

directeur verpleeghuiszorg. Iedere lokale raad binnen Magentazorg heeft 

daarnaast een afvaardiging in de centrale cliëntenraad. 

COVID 19 

Corona was de rode draad in 2020. Het heeft flinke gevolgen gehad voor de 

cliënten en de medewerkers van Oudtburgh. Er zijn ter bescherming van de 

cliënten en medewerkers zware maatregelen genomen. Hierdoor hebben 

naasten maanden niet hun geliefde partner, ouder of vriend(in) kunnen 

bezoeken.  

De CR-Oudtburgh wil de familie van de bewoners bedanken voor hun geduld 

en begrip tijdens de sluiting van Oudtburgh en Magentazorg complimenteren 

voor de wijze waarop zij deze crisis hebben aangepakt.  

Ook de CR heeft door de corona pandemie een bijzonder jaar achter de rug. 

De prioriteit heeft vooral gelegen bij het bestrijden van het virus. Er zijn 

minder overleggen geweest, waardoor er onderwerpen zijn blijven liggen. 

Daarnaast moest de CR ook van fysiek vergaderen naar digitaal vergaderen 

overstappen. Dit voelde voor de raadsleden een stuk onpersoonlijker. We 

hopen binnenkort weer gewoon in Oudtburgh te kunnen vergaderen.  

 

Helaas zijn door de pandemie ook verschillende huiskamergesprekken niet 

doorgegaan. Waardoor ook het contact met de achterban minder is geweest. 

De CR hoopt in 2021, zodra het mogelijk is, weer meer zichtbaar aanwezig te 

zijn op locatie. Iedereen ontvangt nog wel de door de CR behandelde punten 

via de nieuwsbrief. 

De CR heeft kennis gemaakt met: 

- Directeur zorg Edwin Dupon 

- Manager zorg van de afdelingen Kreek en Stern: Sylvia van de Berg 

- Nieuw CR-lid Anita Levering 

- Aspirant CR-leden: Cilia Koops en Rob Burgering 

De CR heeft afscheid genomen van: 

- Henny Bas; de ondersteuner van de CR. 

 

 

 

Leden CR-Oudtburgh 

2020 

Mw. Jantina Bruin 

Voorzitter en 

afgevaardigde CCR 

Dhr. Frank Walraven  

Bewoner afd. Kreek 

(in nauwe 

samenwerking met 

Mw. Riet Walraven)  

Mw. Hermien 

Mighelsen (bewoner 

afd. Kreek) 

Dhr. Henk 

Kuitenbrouwer 

(vrijwilliger) 

Dhr. Roderik Mol, 

vertegenwoordiger pg 

Mw. Anita Levering  

vertegenwoordiger 

bewoner afd.Vliet 
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De behandelde onderwerpen zijn: 

- Medenzeggenschapsstructuur; begin 2020 heeft de CR de voorstellen 

hierover van de bestuurder ontvangen. De uiteindelijke afronding is pas in 

2021 gebeurd. 

- Medewerkers Wonen en Welzijn; de inzet van deze medewerkers wordt als 

positief ervaren door de leden van de CR. 

- De huiskamers en gangen zijn opnieuw ingericht en alle afdelingen hebben 

een nieuwe keuken gekregen; de voorzitter heeft zitting gehad in de 

werkgroep. 

- Binnen afdeling Snip is een pilot gestart met het koken van de avondmaaltijd 

samen met bewoners en familieleden. Dit is goed ontvangen. De 

medewerkers Wonen en Welzijn helpen hierin mee. 

- De afdelingen startten het jaar met kant en klaar maaltijden i.v.m. de 

verbouwing. Na een enquête om de problemen te inventariseren, loopt het 

boodschappen doen en zelf koken nu beter. Door de intensieve zorg voor 

bewoners in coronatijd, is het zelf koken op de afdelingen later opgestart 

- Kosten pedicure; de basiskosten worden door Magentazorg betaald, extra’s 

worden door Magentazorg doorbelast aan de cliënt. 

- De raad is betrokken geweest bij de aanschaf van een zgn. muziekstoel; deze 

stoel gaat rouleren over de afdelingen. De financiering van de stoel is 

mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Oudtburgh.   

- Per kwartaal zijn de Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) inclusief eventuele 

verbeterplannen besproken met een manager zorg van Oudtburgh.  

- Vergroten vissteiger; een grote hoeveelheid waterplanten is weggehaald en 

het folie is vervangen. Nu kan er weer gevist worden door de club. 

- De dierenweide is weer netjes gemaakt. Twee groepen verzorgen de dieren. 

- Klachten over de schoonmaak van o.a. de slaapkamers op afdeling De Kreek. 

De CR heeft voorgesteld om anders een professioneel schoonmaakbedrijf in 

te huren. Met het nieuwe hoofd facilitair Angelique Grooteman gaat de CR 

nog kennismaken en dan zal de schoonmaak worden besproken. 

- Het rookbeleid van Magentazorg is besproken en goedgekeurd.  

- Het huishoudelijk reglement cliëntenraden van het LOC is besproken en  

- Duo-fietsen; de CR is blij met de donatie voor en de aanschaf van de 3 duo-

fietsen.   

 

Verdere informatie en nieuwe leden 

Bent u enthousiast en gedreven en vindt u het leuk om als bewoner, naaste of 

vrijwilliger mee te denken en te beslissen over dingen die bewoners 

rechtstreeks raken? Dan is de CR op zoek naar u. Kom twee vergaderingen 

meekijken en ervaar of deze rol iets voor u is! 

 

De cliëntenraad vergadert bij voldoende onderwerpen 8 maal per jaar.  

 

 

 

 

2021 
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Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen aan het adres van de cliëntenraad of heeft u een 

idee of wilt u anderszins iets kwijt aan de raad? Neem gerust contact op.  

Ook als u interesse heeft om een vergadering bij te wonen of u zich aan wil 

melden als aspirant lid van de cliëntenraad.  

 

Dat kan via het e-mailadres CR-Oudtburgh@magentazorg.nl. U ontvangt dan 

binnen enkele werkdagen een reactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderdata 2021 

op vrijdagochtend: 

- 29 januari  

- 5 maart  

- 30 april  

- 25 juni 

- 24 september  

- 5 november 

- 10 december  
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