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1. Voorwoord 

  

In het jaarverslag van 2018 van de Cliëntenraad van het OMC Zaandam geven we 

aan waar de Cliëntenraad zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Zo 

heeft de Cliëntenraad zich in grote mate gericht op de verdere invulling van zijn taken 

binnen de OMC-organisatie en gevraagd en ongevraagd adviezen uitgebracht aan 

de Raad van Bestuur. Ook participeert de Cliëntenraad in werkgroepen betreffende 

de organisatieontwikkeling, meerjarenplanning, projectgroep Governancecode Zorg, 

Medezeggenschap, klanttevredenheidsonderzoeken, overleg zorgverzekeraars en 

monitoring.  

De cliëntenraad is uitermate tevreden over de uitstekende formele maar ook 

informele samenwerking met de Raad van Bestuur. 

  

De Beleidsverklaring Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam treft u aan op de 

website van het OMC, zie https://www.omczaandam.nl 

  

Als u na het lezen van het jaarverslag behoefte heeft om te reageren dan kan dat 

uiteraard. U kunt ons bereiken via de website https://www.omczaandam.nl/ van het 

OMC Zaandam 

Tevens is de cliëntenraad op zoek naar kandidaten die te zijner tijd bij een vacature 

plaats willen nemen in de Cliëntenraad. 

   

2. Cliëntenraad 

 

De Cliëntenraad bestaat in 2018 uit 3 personen. De leden van de Cliëntenraad 

worden door middel van werving gekozen en worden voor een periode van 3 jaar 

benoemd. 

In 2018 vergaderde de Cliëntenraad 4x en wel op 8 februari 2018, 5 juli 2018, 24 

september 2018 en 17 december 2018 en telkens samen met de Raad van Bestuur. 

  

Samenstelling CR 2018: 

Siebe K. Meijer, voorzitter 

Malika Bazi 

Jo Romkens 

  

Aanwezig namens OMC 

Dr. Michel Zaal, Raad van Bestuur 

Mark Jongsma, Raad van Bestuur  

  

https://www.omczaandam.nl/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.omczaandam.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C19b8dd6238024122a76f08d67ba22fb5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636832333848891378&sdata=%2B4MFu7BJJID9WqGuqcyOCvqrOpH6xjR%2BeDZb17R1jEU%3D&reserved=0
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3. Activiteiten in 2018 

        

De belangrijkste taken, geformuleerd in de wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen zijn: 

• gevraagd en ongevraagd adviseren aan de RvB van OMC ten aanzien van              

• beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan; 

• signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van OMC; 

• signaleren van behoeften van cliënten; 

• contact houden met doelgroep en stakeholders OMC Zaandam. 

• contact onderhouden met de Raad van Toezicht.  

 

Veranderingen binnen de Cliëntenraad. 

Helaas nemen wij binnenkort afscheid van voorzitter Siebe K. Meijer die vanaf het 

begin en gedurende 2 volledige termijnen met hart en ziel gestalte heeft gegeven 

aan de Cliëntenraad.  

Wij bedanken Siebe voor zijn deskundige inzet, collegialiteit en samenwerking en 

spreken de hoop uit zo nu en dan nog van zijn kennis en ervaring gebruik te mogen 

maken.  

  

In de vacature van voorzitter Cliëntenraad is inmiddels voorzien door benoeming van 

Jo Romkens. 

  

Voor de vacature die daardoor ontstaat, is inmiddels een kandidaat geworven die 

hopelijk per januari 2019 als Cliëntenraadslid kan toetreden.   

 

4. Vervolg activiteiten, adviezen en besproken onderwerpen. 

• Bereikbaarheid OMC.  

Overleg met Gemeente Zaanstad in verband met langdurige overlast voor 

cliënten OMC door slechte bereikbaarheid en door het verwijderen van de 

bewegwijzering door de gemeente.  

Oplossing nabij.  

Contacten met de gemeente zo spoedig mogelijk verbeteren en hierover 

afspraken maken. 

 

• Kwaliteit zorg OMC en toekomstvisie. 

Aan de hand van Strategisch meerjaren kwaliteits- en veiligheidsbeleid 2017-

2022 regelmatig onderwerp van bespreking en op de Agenda Cliëntenraad. 
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• Jaarplan 2018 

Regelmatige monitoring van stand van zaken en realisatie. Regelmatig op 

agenda Cliëntenraad. 

 

• Governancecode Zorg 

Participatie Cliëntenraad (door Jo Romkens) in de projectgroep “check op 

naleving Zorgbrede Governance Code” 

Regelmatige rapportage en eindrapportage in Cliëntenraad 

Governance Code Zorg is niet volledig van toepassing en uitvoering voor OMC in 

verband met beperkt aantal (zorg) fte’s (minder dan 50 en meer dan 25) 

Besluit Raad van Bestuur (positief advies CR) in 2018. 

 

• Budgetregeling en budgetafspraken.  

Het OMC heeft een aantal jaren problemen gehad met het hanteren van de 

budgetregeling door zorgverzekeraars.  

Met name in 2017 bleek al in april het Zilveren Kruis budget overschreden 

waardoor honderden Zilveren Kruis verzekerden niet meer bij het OM behandeld 

konden worden of moesten wachten tot op zijn vroegst januari 2018.  

Na een gezamenlijke inspanning van Cliëntenraad en Raad van Bestuur heeft 

een gerede klacht en daarna ordentelijk overleg geleid tot aanpassing van het 

budget 2017 en werden concrete afspraken gemaakt voor contacten, overleg en 

onderhandelingen voor de toekomst.  

Uitvoerige en vooral regelmatige monitoring is hiervoor een van de belangrijkste 

pijlers. 

 

• Bosgra rapportage Proms en Prems 2017-2018.  

De rapportage is diepgaand bestudeerd en uitvoerig besproken in de 

Cliëntenraad 

Patiënt ervaringsmeting verschaft een helder en duidelijk beeld hoe patiënten de 

kwaliteit van zorg ervaren.  

Dat is niet alleen een belangrijk gegeven voor de Cliëntenraad maar zeker ook 

voor de gehele organisatie.  

De waarderingen in het rapport zijn zeker van een prima niveau maar gelet op 

een aantal verbeterpunten en aanpassingen zijn deze de moeite waard om 

aangepast te worden en daarmee naar een nog hogere waardering te streven. 

Gelet op de belangrijkste taak van de Cliëntenraad zal deze de vinger aan de 

pols houden voor wat betreft de realisatie. (vast punt op de agenda) 
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5. Plannen 2019. 

• Realisatie verbeterpunten aanpassingen in verband met patiënt 

ervaringsmeting. 

• Volgen van de organisatieontwikkeling Zaandam en participeren in de 

“begeleidingscommissie organisatieverbetering OMC”. 

• Monitoring met alle zorgverzekeraars. 

• Public Relations OMC. 

• Intensivering van contact met de Raad van Toezicht en voorstel van 

Cliëntenraad voor het vervullen van de vacature voorzitter Raad van toezicht. 

• Cornea centrum opening. 

• Up to date website. 

• Kwaliteit van zorg verbeteren met een heldere I.C.T.-aanpak. 

• Vervullen van (zorg) vacatures. 

 

 

 

6. Nawoord. 

 

Afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad met veel plezier en enthousiasme een bijdrage 

mogen leveren aan de verdere ontwikkeling, groei en bloei van het OMC Zaandam. 

De samenwerking met de Raad van Bestuur heeft daar zeker aan bijgedragen. 

Tenslotte wensen wij voorzitter Siebe all the best voor de toekomst. 

        

  

  

  

 


