
 

 

Jaarplan 2021 Cliëntenraad Rijnstate 
 
Vanuit onze missie en visie (opgesteld in 2019) hebben wij voor 2021 onze plannen 
benoemd. Tevens zijn het strategisch kader van Rijnstate en ontwikkelingen in de 
maatschappij onze uitgangspunten geweest. 
 
Missie 
 

 Wij hechten belang aan wederzijds vertrouwen tussen patiënt en zorgverleners.  

 Wij vinden het essentieel dat er op een respectvolle wijze wordt samengewerkt met 
de patiënt en ook door zorgverleners onder elkaar.  

 Wij vinden kennis en ervaring van patiënten van even groot belang als de 
deskundigheid van de zorgverlener.  

 Wij streven zorg na waarbij de patiënt zich gehoord en gezien voelt.  

 Wij vinden het belangrijk dat er betrouwbare, eerlijke en oprechte zorg wordt 
geboden; “We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.” 

 
Visie 
 
De cliëntenraad staat voor een inbreng gericht op het verder verbeteren van de positie van 
de patiënt en het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Wij vertegenwoordigen de patiënt 
die in Rijnstate zorg ontvangt richting raad van bestuur en de gehele zorgorganisatie. Wij 
willen dit doen vanuit de kernwaarden die we hebben beschreven, ieder met onze eigen 
expertise en ervaringen. Het patiëntenbelang staat voor ons voorop, binnen de context van 
Rijnstate als organisatie. Wij gaan voor een proactieve cliëntenraad die goed is geïnformeerd 
door zowel de achterban, de raad van bestuur en andere geledingen binnen Rijnstate. Wij 
richten onze aandacht op specifieke terreinen waardoor we effectief en efficiënt kunnen 
werken. 
 
Wat willen we in 2021 bereiken?  
 
Doelen/speerpunten voor  2021: 
 

themawerkgroep Patiënt: participatie en communicatie achterban 
1. We willen de relatie tussen de cliëntenraad en de achterban vergroten en versterken.  
2. We gaan een positieve bijdrage leveren aan de betrokkenheid van de patiënt bij 

zijn/haar behandeling. 
3. We willen meer inzicht vergaren in de behoeften van patiënten omtrent goede zorg 

door middel van klantenpanels, uitslagen PREMS, etc.). 
 

themawerkgroep Patiënt: zorg en behandeling 
      4.  We zijn en blijven als cliëntenraad volledig op de hoogte van de stand van zaken met 

betrekking tot de digitale strategie van Rijnstate. Wij zijn bekend met de onderwerpen 
die extra aandacht verdienen van de cliëntenraad en wij gaan hierover in gesprek met 
de betrokken managers / projectleiders / de raad van bestuur en/of wij dragen 
voorstellen aan om de besluitvorming rond deze onderwerpen te beïnvloeden. 

      5.   De themawerkgroep vestigt bij elk project of activiteit binnen haar aandachtsgebied 
de aandacht op patiëntenparticipatie en ze draagt voorstellen aan voor aanpassing 
van de inhoud van projecten/voorstellen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

themawerkgroep Patiënt: facilitaire zaken 
       6. Wij zetten ons in voor een gastvrije ontvangst:  

a.  We geven advies en hebben overleg over goede positionering van het                              
ontvangstpaviljoen, met name zichtbaarheid en vindbaarheid.  

b. We leveren een bijdrage  aan de ontwikkeling van een tevredenheidsonderzoek 
bij patiënten en bezoekers. 

c. We zijn actief betrokken bij bouw, verbouwing en inrichting voor een 
gebruiksvriendelijke omgeving. 

 
       7.  We houden de focus op de voeding van de patiënt:  

a. We willen inzicht krijgen in hoe de ‘Visie op Eten en Drinken’ verder wordt 
geïmplementeerd, vooral wat betreft de maaltijden op maat.  

b. We  leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een tevredenheidsonderzoek. 
c. We evalueren het functioneren van servicemedewerkers bij overlegsituaties. 

 
 
Bovenstaande doelen/speerpunten worden door de betreffende themawerkgroepen verder 
uitgewerkt in activiteiten. 

 

 
 


