
 
 
 

JAARPLAN 2019 CLIENTENRAAD 
 
Voorwoord 
Voor u ligt het jaarplan 2019 van de CR van Pento; met dit plan geeft de CR Pento 
structuur aan haar werkzaamheden. Het plan is een uitvloeisel van de vernieuwde en 
getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Pento en de Cliëntenraad en het 
nieuwe huishoudelijk reglement. 
 
Speerpunten 2019 
Eén van de belangrijkste speerpunten in het jaarplan 2019 blijft de verbetering van het 
contact met de achterban. Het nieuwe beleidsplan van Pento voor de periode 2019-
2024, is in eveneens een belangrijk punt van aandacht. 
Door aftreden van twee leden in 2018 en het einde van de zittingstermijn van een 
huidig CR lid in het voorjaar van 2019, is het dringend noodzakelijk dat er nieuwe leden 
aantreden. Dit blijft een moeizaam proces, maar de CR blijft ook in 2019 alles op alles 
zetten om het aantal leden op peil te houden. Naast aandacht voor regionale spreiding, 
wordt er vooral gekeken naar de doelgroep vertegenwoordiging. Verder zal aan Pento 
locaties gevraagd worden mee rond te kijken naar nieuwe leden.  
Leden van de CR zullen in 2019 vaker Pento bijeenkomsten bijwonen bijv. over Tinnitus 
of vroeg behandeling. Het ligt ook in de bedoeling om (nieuwe) CR leden mee te laten 
lopen op een locatie. Die levert inzicht, begrip en positieve contacten op met cliënten en 
personeel.  
De CR is zich bewust dat de aankomende nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden 
Zorginstellingen (WMCZ) een groter beroep op de raad zal gaan doen. Dat betekent dat 
een verdere professionalisering van de raad noodzakelijk is. Dit kan o.a. door trainingen 
en cursussen te volgen, vakliteratuur te bestuderen,  interne bijeenkomsten van Pento 
bij te wonen, congressen te bezoeken, maar ook door een zelfevaluatie van de raad in te 
voeren.  
Tenslotte 
 
Met een positieve terugblik op 2018, kijkt de CR met veel vertrouwen uit naar 2019 en 
zal ze zich opnieuw voor 100%  inzetten voor het cliëntbelang binnen Pento. 
 
Rennie van Moolenbroek, voorzitter CR Pento 
 
 
 
 
 
 



 

Overzicht jaarplan 2019  (CR-vergaderdata: zie bijgevoegd schema*) 
 
Januari 2019 

a. Presentatie begroting 2019 – Advies CR begroting 2019 
b. Intensivering werving minimaal 2 of 3 nieuwe CR leden i.v.m. openstaande 

vacatures. Zie hiervoor ook het bijgevoegde schema benoeming/aftreden CR 
leden. 

c. Voortzetting actie verbetering contact CR en achterban.  

Februari 2019 
Bijwonen CR-vergadering lid Raad van Toezicht Pento. 
 
Maart 2019 
Bijwonen CR leden Pentosium en presentatie CR. 
 
April 2019 

a. Goedkeuring jaarplan 2019 
b. CR Jaarverslag 2018  
c. Nieuwe CR leden (Zie ook schema van aftreden*) 
d. Aandacht versterken contact met de achterban 
e. Overleg met OR 
f. Locatiebezoek Assen en afscheid CR lid. Mevr. A. Duijm  

Mei 2019 
a. Beleidsplan 2019-2024 
b. Presentatie kwartaalrapportage Q1 2019 
c. Cliënttevredenheid 
d. Privacyreglement cliënten 
e. Kennismaking CR lid op voordracht van de CR; die woont tevens de CR-

vergadering bij. 

Juni 2019 
Studiebijeenkomst CR. Thema WMCZ i.s.m. LOC en Pento 
 
Juli/Augustus 2019 
Vakantie 
 
September 2019 

a. Presentatie cijfers Pento 1e halfjaar 2019 
b. Cliënttevredenheid 
c. Managementreview 2018 
d. Eventueel: bespreking jaarverslag 2018 (Zie mei 2019 punt e.) 
e. Benoeming nieuwe CR leden? 



 

Oktober 2019 
TOS-bijeenkomst op 18-10-2019. 
 
November 2019 
a. Zelfevaluatie CR  
b. Jaarplan 2020 
c. Presentatie financiële cijfers t/m 30-09-2019 
d. Begroting 2019 (1e aanzet) 
e. Nieuwe WMCZ  

Najaar 2019 
Bijwonen congres LOC en/of LSR. 
 
 
 
    *Vergaderschema CR Pento 2019 
 

Datum Plaats  Opmerkingen 

21-02-2019 Pento Zwolle  Ontmoeting lid RvT 
24-04-2019 Pento Assen Locatiebezoek, ontmoeting OR 
15-05-2019 Pento Zwolle Extra vergadering 
18-09-2019 Pento Zwolle  
27-11-2019 Pento Zwolle  

 
Huishoudelijk reglement art. 8.1 
De cliëntenraad vergadert 4 keer per jaar. Hiervoor stelt hij ieder jaar een 
vergaderrooster op. Indien nodig vergadert de cliëntenraad vaker. 
  
* Overzicht leden en rooster van aftreden Cliëntenraad Pento 
 
 

Naam Benoemd Herbenoeming 1e 
keer 

Herbenoeming 
2e keer 

Aftredend 

A. Duijm Maart 2013 Maart 2016  Maart 2019 
R. v. Moolenbroek Juni 2015 Juni 2018   
P. de Boer September 2016 September 2019   
E. Salverda Mei 2017 Mei 2020   

 
Samenwerkingsovereenkomst art. 3.3. 
Leden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.  
 



 

Na de eerste zittingsperiode kunnen leden eenmaal herkozen worden voor een tweede 
zittingsperiode van maximaal drie jaar. Verlenging na de tweede periode kan alleen als er geen 
nieuwe kandidaten zijn gevonden en het belang groot is dat het betreffende lid aanblijft. Deze 
verlenging duurt maximaal 1 jaar.  
Een lid kan nooit langer dan 7 jaar lid zijn van de Cliëntenraad 
 
Bestuur  
Mevrouw R. van Moolenbroek is op 1 januari 2019 voorzitter. De CR heeft –conform het 
huishoudelijke reglement- geen secretaris of penningmeester aangesteld. De heer E.  
Salverda behartigt als CR lid vanaf 01-02-2018 de portefeuille Financiën Pento.  Verder zijn er 
geen commissies ingesteld. 
 
Ondersteuning Cliëntenraad 
Vanuit het centraal bureau van Pento wordt de secretariële ondersteuning georganiseerd. Op 1 
januari 2019 is dit mevrouw M. Haanstra.  
 
Zwolle,  februari 2019 
 
 


