
Jaarverslag CCR Leliezorggroep 2016 

2016 was een jaar dat voor de organisatie Lelie Zorg Groep in het teken stond van veel onverwachte 

en diep- ingrijpende veranderingen. De Centrale Cliëntenraad (CCR) is hierbij intensief betrokken 

geraakt. De verschillende extra vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten onderstrepen de 

hectiek welke in het verslagjaar heeft bestaan. 

De CCR heeft als Raad  in totaal 9 keer  vergaderd, waarbij 7 keer de vergadering door de Raad van 

Bestuur deels is bijgewoond. Daarnaast zijn er veel bilaterale contacten geweest tussen Raad van 

Bestuur en Voorzitter, hebben delegaties van CCR-leden vele bijeenkomsten en besprekingen 

bijgewoond met  externe partijen (zoals zorgkantoren, het IGZ  en een onderzoeksbureau) en hebben 

er besprekingen plaats gevonden met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. 

Tijdens vergaderingen hebben diverse functionarissen vanuit de  concernorganisatie toelichting 

gegeven op een groot aantal onderwerpen, waar de CCR om toelichting heeft gevraagd. 

Door de CCR zijn tijdens het verslagjaar schriftelijk adviezen uitgebracht t.a.v. : 
- Strategisch plan  “Doen” 
- Begroting 2016 
- WTZI aanpassing 
- Juridische Fusie 
- LelieKern 
- Reorganisatie Facilitair Bedrijf 
- Standaardisatie menukaart en prijzenlijst 
- Wassen persoonsgebonden goed 
- Het project “zinvolle dagbesteding” 
- Kerngemeenten  
- Beleidsplan “ruimte voor nieuw” 

De adviezen zijn uitgebracht na meerdere of mindere discussie binnen de CCR. 
 
Daarnaast zijn een groot  aantal onderwerpen besproken. Te denken valt hierbij aan: 

- Herinrichting organisatie LZG 
- Financiële (negatieve) resultaat 2015 en consequenties 
- Integratie GGZ, later gevolgd door afstoten GGZ 
- Mantelzorgbeleid 
- Project “Waardigheid en trots” 
- Project  “zinvolle dagbesteding” 
- Programma “Betere Zorg” 
- Af- en aantreden van de leden R.v.B. en van diverse managers, deels ad interim 
- Onder toezichtstelling door IGZ van “De Koningshof” en “Pniël” 
- Renovaties en doelgroepverschuiving van  “Siloam”, “Pniël” en “de Burcht”  
- Afbouw Koningshof 
- Concept reglementen CR en CCR 
- Managementinformatie 

 
Tijdens het verslagjaar is voorzittersrol van dhr. J. Guis overgenomen door dhr. W. van der Hoeven. 
 
De samenstelling van de CCR ziet op 31 december 2016 er als volgt uit: 
Dhr. W. van der Hoeven (EMZ) Voorzitter 
Dhr. M.C. van Veen (EMZ) Vice voorzitter/secretaris 
Dhr. K. van Pelt (IMZ) Penningmeester 
Dhr. P. Sutter (IMZ) 



Dhr. S.J. Baan (GGZ) 
Dhr. J. Guis (IMZ) 
Secretariële ondersteuning is verleend door mevr. E. Verhoef, directiesecretaresse. 
 
Het gehele jaar overziende, mogen we ondanks de moeiten, welke binnen de organisatie zijn 
geweest, met dankbaarheid constateren, dat de primaire patiëntenzorg niet in het gedrang is 
gekomen.  
Dit zeggen we, met dankbaarheid aan God, die nog liefde geeft tussen medemensen, en daarmee 
een gedrevenheid, welke we terug mogen zien bij de medewerkers van de Lelie Zorg Groep. 


