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     Voorwoord 
 
 Voor u ligt het jaarverslag van de Cliëntenraad (CR) van Reade. Met veel plezier hebben 

wij als raad de cliënten van Reade vertegenwoordigd. Wij hebben de Raad van Bestuur 
en belanghebbende gremia binnen en buiten Reade in raad en daad willen bijstaan bij 
hun beleidsmatige en bestuurlijke beslissingen. Het is een bewogen jaar geweest waarin 
de raad zich met vele zaken heeft beziggehouden.  

 
 Volgens de Wet op Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad op 

enkele thema’s ‘verzwaard’ adviesrecht. De raad heeft veelvuldig gebruik gemaakt van 
zijn rechten en hieruit voortvloeiend zijn adviezen geschreven die positief zijn 
ontvangen. Eventuele beperkingen veroorzaakt door onder meer de structurele 
onderbezetting van onze raad hebben we geprobeerd te overstijgen, dan wel onze 
waarde te laten zien, door gevraagd en ongevraagd advies te leveren.  

 
       Wij zijn verheugd over de aandacht die het thema ‘kwaliteit & veiligheid’ heeft gekregen 

vanuit de organisatie als het gaat om (aanpassingen op het gebied van) hulpmiddelen, 
privacy en veiligheidsbeleid. Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor de financiële 
beslommeringen van de organisatie zodat de belangen van cliënten niet 
ondergesneeuwd raken en de dupe hiervan worden. Ook de herhuisvestingsplannen die 
jaarlijks lijken te veranderen worden nauwlettend in de gaten gehouden door de 
Cliëntenraad.   

 
       Samengevat kan het afgelopen jaar omschreven worden als een jaar waarbij de kritisch-

constructieve rol van de raad duidelijk van meerwaarde is geweest. 
 
 De Cliëntenraad van Reade 
      
 
       Floor, Frank, Henriette, Nico, Remco en Rolita.
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1. Inleiding 
 
De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op de 
zorg en behandeling van Reade zijn aangewezen. De Cliëntenraad denkt mee over 
onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan de Raad van Bestuur.  
 

 1.1 Samenstelling Cliëntenraad per 31.12.2015 
De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en bestaat in principe uit negen leden. De  
Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Eind december 2015 was 
de raad samengesteld uit zeven leden die een goede vertegenwoordiging vormde van de 
Reade locaties Overtoom (OVT) en dr. Jan van Breemenstraat (JvB). Het Dagelijks 
Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter. 
 
Samenstelling Cliëntenraad: 

Mw. Henriette Gordeau   (JvB) 
Mw. Rolita Ramcharan, voorzitter   (OVT) 
Dhr. Frank Stork    (OVT) 
Dhr. Floor Touber    (JvB) 
Dhr. Remco Verhoeven   (OVT) 
Dhr. Nico Waterman, vicevoorzitter  (OVT) 
 

Ambtelijke ondersteuning:  
 Mw. Monique van der Have    (OVT) 

 
De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers, die allen een binding hebben met Reade. De 
meesten zijn zelf cliënt (geweest) of een naastbetrokkene, bijvoorbeeld als familielid van 
een cliënt. De leden van de Cliëntenraad zijn niet in dienst van Reade, maar de ambtelijk 
secretaris daarentegen wel. 

 
Doelstelling 
Primair is de doelstelling van de Cliëntenraad  “het op zo goed mogelijke wijze 
behartigen van de belangen van cliënten van Reade”. Deze betrokkenheid komt ook 
terug in de vernieuwde slogan van de Cliëntenraad: ‘Voor beter begrip van wat u 
beweegt”. 
 
Ondersteuning 
Reade biedt de Cliëntenraad bij zijn werkzaamheden ondersteuning aan in de vorm van 
een ambtelijk secretaris en een jaarlijks vast te stellen budget. 
 
Lidmaatschap 
De Cliëntenraad was in 2015 lid van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). 
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2. Adviezen 
 

De Cliëntenraad ziet het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de 
organisatie als een van de belangrijkste taken.  
Het uitbrengen van adviezen aan de Raad van Bestuur dient dan ook om de kwaliteit van 
de zorg en de dienstverlening aan cliënten te bewaken en te verbeteren. In deze 
adviezen stellen wij meestal verbeterpunten aan de orde die vanuit cliëntperspectief 
optimalisering van eerder genoemde dienstverlening beogen.  
 
De Cliëntenraad van Reade adviseerde in 2015 over de hieronder genoemde notities, 
waarbij in de meeste gevallen specifieke aandachtspunten zijn benoemd, kritische 
vragen zijn gesteld en suggesties zijn gedaan (zie bijlage 1 voor de adviezen zelf): 
 

1. Marktbenadering     10/02/2015 

2. Bezuinigingen      10/02/2015 

3. Intentieverklaring Reade – Slotervaart Ziekenhuis 17/02/2015 

4. Beheer medische hulpmiddelen   13/04/2015 

5. Verhuizing kinderteam revalidatie OVT naar JvB 10/07/2015 

6. Aanpassing klachtenreglement cliënten  15/06/2015 

7. Aanpassing klachtenmanagement Reade  15/06/2015 

8. Advies benoeming RvT-kandidaat   19/10/2015 

9. Reade Research      13/11/2015 

10.  Rijschool Reade     01/12/2015 

11. Omvang bezuinigingen    26/11/2015 

12.  Advies op Strategisch Beleidsplan 2016 -2018 08/12/2015 

13. Beleid Steriele Medische hulpmiddelen  15/12/2015 

 

De Cliëntenraad heeft de indruk dat zijn inbreng serieus genomen wordt en vrijwel altijd 
navolging krijgt middels schriftelijke dan wel mondelinge terugkoppeling van de Raad 
van Bestuur.  De Raad van Bestuur houdt terdege rekening met de door de Cliëntenraad 
uitgebrachte kritische vragen, suggesties en aandachtspunten. Het gesprek hierover 
verloopt kritisch constructief. 
 
De Cliëntenraad  heeft een adviesprotocol opgesteld zodat adviesaanvragen efficiënter 
behandeld worden en het advies snel bij de Raad van Bestuur ligt. 
 
  

2.1 Belangrijke thema’s 
 De  Cliëntenraad heeft zich voornamelijk gericht op de navolgende thema’s: 

- Kwaliteit & Veiligheid 
- Financiën 
- Huisvesting 



JAARVERSLAG 2015 CLIENTENRAAD READE 

 

Pagina 6 van 26 

 

 

3. Overlegstructuren  
 
Cliëntenraadsvergaderingen 
De Cliëntenraad komt in principe iedere maand in vergadering bijeen om diverse actuele 
onderwerpen te bespreken of om activiteiten voor te bereiden. 
Werkgroepen worden geformeerd om bepaalde activiteiten uit te werken. Om 
informatie te verkrijgen over specifieke onderwerpen of kennis daarover te vergroten 
wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan bijeenkomsten die zowel binnen als buiten het 
ziekenhuis worden gehouden. 
 
Overlegvergadering met de Raad van Bestuur  
In 2015 heeft de  Cliëntenraad drie overlegvergaderingen gevoerd met de leden van de 
Raad van Bestuur in aanwezigheid van de bestuurssecretaris. De voornaamste thema’s 
behelsden onder andere beleidszaken, adviesaanvragen, bezuinigingen, herhuisvesting, 
ontwikkelingen rond intentieverklaringen, kwaliteit & veiligheid en privacy.  Op verzoek 
van de Cliëntenraad  is de Samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur 
gewijzigd en is een side letter vanuit RvB/CR gedateerd 31 juli 2014 hieraan toegevoegd. 
 
Agendaoverleg met de Raad van Bestuur 
De Cliëntenraad heeft de proef met het voeren van agenda-overleggen ter voorbereiding 
op de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur, in 2015 gecontinueerd.   
 
Overlegvergadering met de Raad van Toezicht  
De Cliëntenraad heeft in 2015 twee overleggen gehad met de Raad van Toezicht, in 
februari en in november in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de 
bestuurssecretaris. Dit was het laatste jaar van deze vergaderstructuur:  de RvT-leden 
hebben aangegeven zich meer te vinden in de rol van toehoorder dan die van 
vergaderdeelnemer. 
 
Extra Overleggen met diverse functionarissen 

 In 2015 heeft de Cliëntenraad met de navolgende functionarissen ontvangen uit de 
organisatie ter verdieping op specifieke onderwerpen:  

 
- Dhr. Elmer Schrik, Manager Herhuisvesting   (10/02/2015) 
- Mw. Marleen Lannoo, Manager K&V   (22/04/2015) 
- Mw. Quintalle Nix, Klachtenfunctionaris   (28/04/2015) 
- Mw. Silvia Pintabona, ICT      (28/05/2015) 

 
Door bovengenoemde functionarissen werden toelichtingen gegeven over de 
herhuisvesting, klachten en tips-rapportages, rapportages VIM (veilig incidenten melden)  
en het digitale patiëntendossier.   
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4. Contacten en netwerk 
 

Interne contacten 
De Cliëntenraad heeft zitting genomen in de volgende projectgroepen en commissies 
van Reade:  

- Klankbordgroep herhuisvesting 
- CASA Reade 

 
 
Bijeenkomsten 
Leden van de Cliëntenraad hebben ook deelgenomen aan bijeenkomsten zoals:  

- Ronde tafel gesprekken Strategisch BeleidsPlan 
- Open Gesprekken herhuisvesting 
- Kerstviering 
- Inspectiebezoek IGZ 
- Vondelgames 

 
 
Contacten ad hoc 
Naast contacten met cliënten heeft de Cliëntenraad binnen de instellingen voor kennis, 
uitwisseling en informatie met diverse medewerkers contact gehad met onder andere: 

- Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad  
- Vrienden van Reade 
-     Rij-instructeur 
-     Ervaringsdeskundigen 

       -     Artsen 
 

 
Klantencontactcentrum 
De raad heeft aangeven geen deel uit te willen maken van de totstandkoming van het 
nieuw op te zetten KCC (klantcontactcentrum), dit omdat de Cliëntenraad hierin vooral 
voor zichzelf een controlerende rol ziet weggelegd.  
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5. Deelname aan activiteiten binnen Reade 
Peter Koppe Kwaliteitsprijs voor de prijs  Beste Medewerker. 

 
 
Patiëntenverenigingen 
Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties zijn bezocht door leden van de 
Cliëntenraad: 
- themabijeenkomsten van Cliëntenbelang Amsterdam 
- Vereniging Reumapatiënten Amsterdam (VRA) 
- Landelijke contactdag NVSP. 
 
De zittende raadsleden zijn onder andere lid van: 

- Ouderen Advies Raad Amsterdam (Oost) 
- WMO-raad Amsterdam 

       -    Vereniging Reumapatiënten Amsterdam (VRA) 
       -    Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK, voorheen: Bond   
            voor Ouders van Spastische Kinderen) 
       -    Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) 
       -    Nationale Vereniging Sjögren Patiënten (NVSP) 
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6. Profilering Cliëntenraad  
 

PR, Communicatie en contact achterban 
- De Cliëntenraad hanteert per juni 2015 een nieuwe slogan: ‘Voor beter begrip van wat  
   u beweegt’. 
- Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld en op de website geplaatst.  
- De website is aangepast op de huidige samenstelling van de raad. 
 
De Cliëntenraad heeft in 2015 per e-mail contact gehad met de partner van een cliënt 
die niet tevreden was over een aantal zaken rondom de behandeling van haar 
echtgenote. 
 
Tijdens de Vondelgames in de zomer heeft de Cliëntenraad een stand gedeeld met de 
Vrienden van Reade. 

 
 

Herverdeling taken en portefeuilles  
Vooruitlopend op het jaar 2015 heeft de Cliëntenraad zijn taken herverdeeld waarbij 
prioriteit is gegeven aan: 

- Kwaliteit & Veiligheid 
- Financiën & bezuinigingen 
- Herhuisvesting  
- Aansturing vanuit dagelijks bestuur 

 
Met de herverdeling van taken is ook het adviseringstraject aangepast met het opstellen 
van een Adviesprotocol, die is opgesteld in het kader van Ownership. Tegelijkertijd heeft 
de structurele onderbezetting er toe geleid dat het Ownership-model pas verder kan 
worden uitgewerkt wanneer nieuwe leden worden aangetrokken. 
 
Vacatures 
Op meerdere momenten in het jaar heeft de Cliëntenraad aandacht gevraagd voor de 
structurele onderbezetting waarmee de raad te kampen heeft. Er worden via 
verschillende kanalen vacatures uitgezet, zoals de clientenraad-nieuwsbrief en 
vacatureborden. Tot medio 2015 was sprake van deelname aan cliëntenraad-
werkzaamheden door een aspirant-lid, dit lid heeft alleen het proefjaar doorlopen. 
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7.  Afkortingenlijst 
 

WMCZ  Wet op Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
CR  Cliëntenraad 
RvB  Raad van Bestuur 
RvT  Raad van Toezicht 
OVT  locatie Overtoom 
JvB  locatie dr. Jan van Breemenstraat 
K&V  Kwaliteit & Veiligheid 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
WMO  Wet Maatschappelijk Ondersteuning 
DB  Dagelijks Bestuur 
LSR  Landelijk steunpunt Medezeggenschap 
OLVG  Onze Lieve Vrouwen Gasthuis 
VRA  Vereniging Reumapatiënten Amsterdam 
NVSP  Nationale Vereniging Sjögren Patiënten 
BOSK  Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap 
DON  Dwarslaesie Organisatie Nederland 
IGZ  Inspectie voor de Gezondheidzorg 
KCC  Klantcontactcentrum 
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8. Bijlagen 
 

         

Advies 1. Marktbenadering 
 
 

Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris RvB 

Van Cliëntenraad 

Datum 10 februari 2015 

Ons kenmerk Ad.M.b.01 

Onderwerp Ongevraagd advies inzake marktbenadering 

 
 
 
Geachte heren, 
 
In de commotie rondom het opnieuw afsluiten van zorgpolissen constateerden wij een ernstig manco 
in de informatie van verzekeraar VGZ. Daarmee bestond een hiaat voor het doorverwijzen van 
potentiele nieuwe cliënten naar Reade, respectievelijk werden bestaande cliënten op het verkeerde 
been omtrent de vergoedingen gezet.  
  
De website van VGZ (en Univé), waarop (potentiele) cliënten kunnen controleren in hoeverre 
zorgaanbieders zijn gecontracteerd voor het nieuwe jaar, toonde geen link naar Reade, locatie dr. Jan 
van Breemenstraat. Dat zou betekenen, dat locatie dr. Jan van Breemenstraat niet onder de 
contractanten valt voor VGZ/Univé 2015. 
Alle netwerkziekenhuizen van Reade stonden kennelijk wel al onder contract voor reumatologie maar 
die hebben bijvoorbeeld, voor zover bekend,  geen dagbehandeling.  
Voor vergoedingen geeft VGZ aan, dat ingeval van zorgaanbieder zonder contract slechts 50 % 
vergoeding geldt bij een basis natura polis , respectievelijk 100 % vergoeding van de "gemiddelde" NL 
tarieven bij een restitutiepolis. Een stevige rem derhalve voor bestaande en potentiele clientèle van 
Reade. 
Op de interne Reade site stond overigens eind december vermeld dat “alle verzekeraars naar 
verwachting binnenkort zijn gecontracteerd”. 
 
Volgens informatie uit de organisatie deed zich een jaar eerder een soortgelijke situatie voor. 
 
Het is in het belang van huidige en toekomstige cliënten (en natuurlijk ook van Reade als 
zorgaanbieder zelf),  dat een dergelijke omissie te allen tijde wordt vermeden.  
Het e.e.a. strookt niet met de doelstelling “meer omzet maken”, integendeel. 
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De Cliëntenraad adviseert de publicitaire uitingen van verzekeraars nauwgezet te volgen en deze 
onderdeel te maken van het Reade marketingbeleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Cliëntenraad,  
 
Rolita Ramcharan 
voorzitter CR 
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Advies 2. Bezuinigingen 
 

Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 10 februari 2015 

Uw kenmerk RvB/TV/NLC/206.14 

Ons kenmerk CR/ad.bez.01 

Onderwerp Advies Cliëntenraad  inzake bezuinigingsoperatie 
 

 

  

  

  

 
Geachte heren, 
 
In antwoord op uw adviesaanvraag betreffende de voorgenomen bezuinigingen binnen de 
organisatie van Reade berichten wij u als volgt.   
 
De noodzaak van bezuiniging in de kosten van de organisatie staat ons helder voor ogen, nog gesterkt 
door de recente financiële gegevens , voor zover ons bekend.  
In ons advies is mede betrokken de informatie die wij verkregen tijdens de open gesprekken die 
onlangs hebben plaatsgevonden en het overleg met uw Raadslid, dhr. T.A.W. Vogels. 
Voorop staat voor de Cliëntenraad, dat “handen aan het bed” zoveel mogelijk worden ontzien. Dit is 
voor het waarborgen van kwaliteit en veiligheid bij de toenemende complexiteit van de zorgvraag 
een cruciaal element voor de Cliëntenraad. 
Het doet deugd dat een groot deel van de nu gepresenteerde bezuinigingen zijn aangedragen vanuit 
de betreffende afdelingen zelf. 
 
De aangekondigde bezuinigingen in de overhead lijken een goede zaak, waarbij wij wel onze 
bezorgdheid uitspreken omtrent de maatregelen in Marketing & Communicatie en ICT. Gezien de 
marktpositie van Reade en de recent uitgesproken doelstelling van “meer omzet maken” lijkt hier 
juist nadrukkelijk te moeten worden geïnvesteerd.   
 
Het doet eveneens deugd, dat, waar de Divisies (nog) niet zijn gekomen tot voldoende invulling van 
maatregelen, er een taakstelling heeft plaatsgevonden. 
Het (terug) onderbrengen van aanvullende diensten, zoals arbeidsre-integratie binnen de divisies, 
respectievelijk het afstoten van de taken van de recent geïnstalleerde divisie Aanvullende 
Dienstverlening lijkt, in het kader van de marktontwikkelingen, een goede en noodzakelijke actie. 
De taakstelling in PLB-uren lijkt een goede maatregel, aangezien het voorheen geldende sociale 
klimaat intussen is ingehaald door de gevolgen van de marktwerking in de zorg. 
 
 
Omtrent mogelijke uitbesteding van taken lijken de overwegingen (reeds bestaande en grotendeels 
afgeschreven faciliteiten, betere aansluiting bij de organisatorische eisen, etc.), vooralsnog hout te 
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snijden. De situatie in deze zal ongetwijfeld worden heroverwogen in het kader van toekomstige 
samenwerkingen c.q. verhuizing. 
 
Overigens valt op dat besparingen op inkoop, behoudens “materiele kosten Facilitair” niet separaat 
vermeld zijn in de gedane voorstellen. 
 
Wij zijn ons ervan bewust, dat de voornemens zijn gebaseerd op “stand van vandaag”. Ingrijpende 
wijzigingen in het huidige marktkader vanuit bijvoorbeeld overheid of concurrentie kunnen leiden tot 
heroverweging van te ondernemen acties. 
 
Het bovenstaande in overweging nemend, adviseert de Cliëntenraad positief omtrent de 
voorgestelde maatregelen. De Cliëntenraad is uiteraard bereid, voor zover nodig, het advies 
mondeling toe te lichten.  
Graag worden wij met regelmaat op de hoogte gehouden van de uitwerking en resultaten van de 
thans voorliggende plannen. 
 
N.B.   Hoewel het geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige advies is de Cliëntenraad zeer 

benieuwd naar – en wil zij op uitnodiging graag meedenken in - de wijze waarop de groei en 
het commercieel beleid  in plannen en uitvoering worden neergezet. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Cliëntenraad,  
 
 
 
 
 
Rolita Ramcharan 
Voorzitter Cliëntenraad  
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Advies 3. Intentieverklaring Reade –  Slotervaartziekenhuis 

 
Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 2 april 2015 

Ons kenmerk Ad. I.V. 2015.1 

Onderwerp Advies Intentieverklaring Reade – Slotervaart Ziekenhuis 

 
 
 
Geachte Raad van Bestuur, 
 
In antwoord op uw bovengenoemde adviesaanvraag gedateerd 17 februari 2015 betreffende het 
voorgenomen besluit om de ´Intentieverklaring Reade – Slotervaart Ziekenhuis´ te tekenen,  
berichten wij u als volgt. 
De Cliëntenraad heeft met instemming het tot nu toe gedane onderzoek naar mogelijkheden tot 
inhuizing en eventuele samenwerking gelezen. De beweegredenen die leiden tot dit voorgenomen 
besluit zijn helder geformuleerd in de opdrachtomschrijving ‘Samenwerking Reade – Slotervaart´ 
gedateerd 12 februari 2015.  
Tijdens de overlegvergadering van 26 maart jl. werden hierop nog nuttige aanvullingen gegeven. 
 
Daar er in deze fase nog geen gevolgen zijn voor cliënten, medewerkers en/of organisatie, adviseert 
de Cliëntenraad positief op het tekenen van de intentieverklaring tot samenwerking tussen Stichting 
Reade en Slotervaartziekenhuis B.V.. 
Als al vermeld tijdens vorengenoemde overlegvergadering zullen in het vervolg van het proces veel 
zaken aan de orde komen die van wezenlijk belang zijn voor cliënten. Het is dan ook zaak dat de 
Cliëntenraad in dat vervolgproces meedenkt en waar van toepassing, meedoet. Uw uitnodiging in 
deze zien wij graag tegemoet. 
Wij zijn ons bewust van mogelijk conflicterende belangen tussen ‘meedoen’ en uiteindelijk 
‘adviseren’ en zullen gepast reageren in voorkomende situaties. 
Graag worden we geïnformeerd over de besluitvorming en de vervolgstappen ten behoeve van een 
zo spoedig mogelijke invulling van de betrokkenheid van de Cliëntenraad daarbij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens Cliëntenraad      p/o 
 
 
 
Nico Waterman       Monique v.d. Have 
Dagelijks Bestuurslid Cliëntenraad    Ambtelijk secretaris Cliëntenraad 
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Advies 4. Beheer medische hulpmiddelen 

Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 13 april 2015 

Uw kenmerk RvB/JB/NLC/022.15 

Ons kenmerk CR/ Ad. bmh/JT/RV 2015.1 

Onderwerp Verzwaard advies beheer medische hulpmiddelen 

 
 
 
Geachte Raad van Bestuur,  
 

In antwoord op uw (verzwaard) adviesaanvraag d.d. 16 februari 2015 betreffende de notitie 
‘Beheer medische hulpmiddelen’ berichten wij u als volgt. 
 

 Ten eerste gaat de Cliëntenraad er vanuit dat het stuk voldoet aan de wettelijke eisen. 

 Verder valt ons op, dat de bewaartermijnen van dossiers verschillend (aanschafdossier 
tot 2 jaar na verwijdering en het onderhoudsdossier 5 jaar) zijn.  

 De cliëntenraad vraagt zich af wat er gebeurt met de fouten als gevolg van de 
knelpunten, die onder de verantwoordelijkheden vallen van de contactpersoon 
hulpmiddelen (pagina 5, onderaan). 

 Wordt er een calculatie gemaakt van de risico’s voor de patiënt /gebruiker bij het 
verlopen van de onderhoudsdatum (pagina 7, punt 10) en hoe worden die risico’s 
ondervangen? 

 In het geval cliënten eigen hulpmiddelen meenemen, is Reade niet verantwoordelijk 
voor de veiligheid (pagina 8, punt 12).  Maar indien dit (bijvoorbeeld voor overige 
cliënten) gevaarlijke situaties oplevert, hoe gaat de organisatie daar mee om? 

 Zijn er niet te veel mensen (mede-) verantwoordelijk? In de notitie staan er zeker 7, 
waardoor adequate communicatie en daarmee slagvaardigheid en zorgvuldig beheer 
bemoeilijkt wordt. 

 
Ervan uitgaande dat bovenstaande opmerkingen en vragen naar genoegen beantwoord zullen 
worden, adviseert de Cliëntenraad positief. De raad is uiteraard bereid om het advies mondeling 
toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens Cliëntenraad      p/o 
 
 
Nico Waterman       Monique van der Have 
Dagelijks Bestuurslid Cliëntenraad    Ambtelijk secretaris Cliëntenraad 
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Advies 5. Verhuizing kinderteam revalidatie OVT naar JvB 
 

Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs MHA, voorzitter Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 21 juli 2015 

Uw kenmerk RvB/JB/NLC/095.15 

Onderwerp Adviesaanvraag verhuizing kinderteam revalidatie Overtoom naar locatie dr. Jan van Breemenstraat 

 
Geachte Raad van Bestuur, 
 
De Cliëntenraad (CR) heeft kennis genomen van de inhoud van uw adviesaanvraag betreffende het 
voorgenomen besluit 'interne verhuizingsplan en samenvoegen Kinderteams Revalidatie' d.d. 10 juli 
2015. 
 
Uw verzoek om bovengenoemde adviesaanvraag met spoed te behandelen is met het oog op het 
door u vermelde tijdpad begrijpelijk, echter valt thans voor de CR niet ineens te overzien wat de 
mogelijke consequenties zijn van de beoogde herhuisvesting voor de cliënten en de 
naastbetrokkenen van deze cliënten. Derhalve acht de CR nader onderzoek  noodzakelijk alvorens tot 
advisering over te gaan.  
 
De Raad zal in verband met het zomerreces niet eerder dan 25 augustus a.s. bijeenkomen voor zijn 
werkzaamheden, echter is de CR bereid tegemoet te komen aan uw verzoek om onderhavige 
adviesaanvraag met enige spoed te behandelen.  
 
Wij verzoeken u dan ook aan te geven op welke datum de CR uiterlijk advies kan uitbrengen om zijn 
bijdrage te leveren aan een goede voortgang van uw voorgenomen besluit, rekening houdend met de 
onderbezetting van de CR alsmede de vakantieperiode. 
 
Tot slot, laat de Raad niet aan zich voorbij gaan om zijn lichtelijke verbazing uit te spreken over het 
feit dat hij pas in dit stadium, mede gelet op de aflooptermijnen van de benodigde vergunningen, op 
de hoogte wordt gesteld van een voorzienbare ruimtegebrek op de locatie Overtoom. Het had de 
Raad van Bestuur gesierd, gezien de talloze  gesprekken over herhuisvesting de afgelopen jaren, om 
eerder aan te geven welke risico's Reade te wachten staan op dit gebied. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
hartelijke groet, 
 
 
 
de Cliëntenraad, 
 
Namens deze, 
Rolita Ramcharan 
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Advies 6. Aanpassing klachtenreglement cliënten 

 
Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 8 oktober 2015 

Uw kenmerk RvB/JB/NLC/081.15 

Ons kenmerk CR/ RR/AKR.1 

Onderwerp Verzwaard adviesaanvraag “Aanpassing klachtenreglement cliënten”. 

 
 
 
Geachte Raad van Bestuur,  
 
In antwoord op uw verzwaard adviesaanvraag d.d. 15 juni 2015 betreffende de notitie 
‘aanpassing klachtenreglement cliënten’ berichten wij u als volgt. 
 
De cliëntenraad heeft vernomen dat artikel 3 is toegevoegd aan de notitie en vindt dit een positieve 
toevoeging, cliënten kunnen hun klacht nu duidelijk kenbaar maken. Vooral een goede ontwikkeling 
is dat dit uitgebreid is met klachtmelding op de afdeling bij arts, medewerker en/of leidinggevende.  
De cliëntenraad vraagt zich wel af hoe dit wordt geregistreerd en hoe de klachtbehandeling verloopt 
en de follow-up gewaarborgd is.  
 
De cliëntenraad ziet wel bezwaar bij het weglaten van de mogelijkheden dat de klachtenfunctionaris 
helpt bij het opstellen van het klaagschrift omdat cliënten die zichzelf niet goed kunnen uitdrukken 
nu mogelijk niet meer goed geholpen kunnen worden.  
De cliëntenraad wil graag geïnformeerd worden of de cliënt vaak gebruikt maakte van de 
klachtenfunctionaris bij het op schrift stellen van een klacht? 
 
Verder heeft de cliëntenraad de volgende vragen: 

 Er staat bij 8.1 dat de klachtenfunctionaris een “neutrale ” positie heeft binnen Reade ipv 
onafhankelijk bij artikel 3.0, graag wil de cliëntenraad weten wat het verschil is tussen de 
begrippen neutraal en onafhankelijk. 

 Verder is toegevoegd (laatste zin) “ de Raad van Bestuur kan deze verantwoording delegeren 
aan de secretaris Raad van Bestuur”. Wat betekent dit in de praktijk en in welke specifieke 
gevallen wordt er gedelegeerd naar de secretaris Raad van Bestuur?. 
 

Gezien bovenstaande overwegingen kan de cliëntenraad geen positief advies uitbrengen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens cliëntenraad       
 
 
Rolita Ramcharan 
voorzitter cliëntenraad  
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Advies 7. Aanpassing notitie klachtenmanagement Reade 
 
Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 1 oktober 2015 

Uw kenmerk RvB/JB/NLC/077.15 

Ons kenmerk CR/ RR/AKM.1 

Onderwerp Verzwaard adviesaanvraag “Aanpassing notitie klachtenmanagement Reade”. 

 
 
 
Geachte Raad van Bestuur,  
 
In antwoord op uw verzwaard adviesaanvraag d.d. 15 juni 2015 betreffende de notitie 
‘klachtenmanagement Reade’ berichten wij u als volgt. 
 
De cliëntenraad vindt het een goede zaak dat er voor cliënten duidelijk omschreven is waar cliënten 
met hun eventuele klacht terecht kunnen, zowel in- als extern. Taken en doelstellingen zijn duidelijk 
geformuleerd.  
 
De clientenraad adviseert positief. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens cliëntenraad       
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Advies 8. Advies benoeming RvT kandidaat 

 
 

Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 26 november 2015 

Uw kenmerk RvB/JB/nlc/119.15 

Ons kenmerk CR/RR/mvdh/b.RvT.01 

Onderwerp Advies benoeming RvT kandidaat 

 
 
 
Geachte Raad van Bestuur,  
 
Naar aanleiding van uw verzoek om advies t.a.v. de beoogde benoeming van mevrouw drs. E. M. 
Klein Schiphorst als lid van de Raad van Toezicht, heeft op 24 november 2015 een 
kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen leden van de cliëntenraad en mevrouw Klein 
Schiphorst.  
 
Met name haar achtergrond en brede ervaring in o.m. de vastgoedsector kunnen een belangrijke  
bijdrage leveren in de opgaven waar Reade nu voor staat.  
Ook de brede belangstelling én positieve nieuwsgierigheid van mevrouw vielen de aanwezige 
cliëntenraadsleden op.    
 
De cliëntenraad heeft het gesprek als open en plezierig ervaren en adviseert positief. 
 
Zij wenst mevrouw Klein Schiphorst veel succes in de uitoefening van deze voor haar nieuwe functie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens cliëntenraad       
 
 
 
 
 
 
Rolita Ramcharan 
voorzitter cliëntenraad   
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Advies 9. Reade Research 

Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 24 december 2015 

Ons kenmerk Ad.R.Research.FT.01 

Onderwerp Advies oprichting Reade Research B.V. i.o. 

 
 
Geachte Raad van Bestuur, 
 
In antwoord op uw bovengenoemde adviesaanvraag gedateerd 13 november 2015 en 20 november 
2015 betreffende het onderbrengen van de afdeling wetenschappelijk onderzoek in een B.V. i.o.,  
berichten wij u als volgt. 
 
De doelstelling van “betere kennisvalorisatie” en verkrijging van “betere financieringsstromen”, 
wordt zeker ondersteund door de cliëntenraad. Het wegvallen van de WBSO loonkostensubsidie op 
research, die toch al steeds onder ernstige financiële druk staat, geeft een extra stimulans tot het 
wijzigen van de positie van de activiteiten van het reumatologie-onderzoek. (Verdere) 
commercialisering van deze activiteiten zou moeten kunnen leiden tot een gezondere financiële 
verhouding met de industrie.  
 
De cliëntenraad gaat van zijn standpunt uit dat het effect van bovenstaande wijziging, geen negatieve 
uitwerking mag hebben op de zorg voor de clientèle van Reade. 
De cliëntenraad adviseert positief en wenst de deelnemers aan dit traject van verandering veel 
succes toe.  
 
Zoals bij eerdere afsplitsing van activiteiten wil de raad graag regelmatig geïnformeerd worden 
omtrent de feitelijke gang van zaken binnen de nieuwe opzet en de eventuele invloeden die cliënten 
kunnen ondervinden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens cliëntenraad       
 
 
 
Rolita Ramcharan       
Voorzitter   
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Advies 10. Rijschool Reade 
 

Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 4 januari 2016 

Uw kenmerk RvB/JB/nlc/151.15 

Ons kenmerk CR/FT/Ad.Rijschool.02 

Onderwerp Advies Rijschool Reade 

 
 
Geachte Raad van Bestuur, 
 
In antwoord op uw bovengenoemde adviesaanvraag gedateerd 1 december 2015 betreffende het 
volledig uitbesteden van de Rijschool Reade aan een externe partij, berichten wij u als volgt. 
 
De beweegredenen (noodzakelijke vervanging en geen kernactiviteit) zijn duidelijke redenen voor 
volledige uitbesteding en dit past ons inziens geheel binnen de huidige situatie van Reade, waarbij 
bezuinigingen cruciaal zijn.  
 
De cliëntenraad vertrouwt erop dat er een goede keuze gemaakt wordt die voor zowel de cliënten als 
Reade een positief effect heeft. De cliëntenraad spreekt de voorkeur uit naar samenwerking met de 
firma Ellermeyer, dit om de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.  
Beweegredenen zijn: bekendheid met de werkwijze van Ellermeyer en de jarenlange nauwe 
samenwerking tussen Ellermeyer en de rijschoolinstructeur van Reade.  
Met Welzorg Auto op Maat heeft Reade vooralsnog geen ervaring.  
 
De cliëntenraad gaat er vanuit dat volledige uitbesteding van de rijschool geen gevolgen heeft voor 
de cliënt en adviseert positief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de cliëntenraad       
 
 
 
 
Rolita Ramcharan       
Voorzitter 
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Advies 11. Omvang bezuinigingen 
 

 
Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 15 januari 2016 

Uw kenmerk RvB/JB/NLC/142.15 

Ons kenmerk CR/FT/bez.16.02 

Onderwerp Advies over de omvang van de bezuinigingen 

 
 
Geachte Raad van Bestuur, 
 
In antwoord op uw bovengenoemde adviesaanvraag gedateerd 26 november 2015 betreffende de 
voorgenomen bezuinigingen 2016 berichten wij u, aansluitend op onze eerste reactie per email 24 
december 2015, als volgt. 
 
De thans voorliggende notitie vraagt een advies over de noodzaak, achtergronden en bedragen die 
moeten worden bezuinigd.  
Omtrent de noodzaak van bezuinigen bestaat geen twijfel. In ons advies d.d. 18 februari 2015 gaven 
wij reeds aan ervan bewust te zijn, dat de toenmalig aangekondigde bezuinigingen mogelijk niet de 
laatste ronde zouden zijn. 
 
De achtergronden van de noodzaak van bezuinigen leiden tot een aantal opmerkingen respectievelijk 
vragen: 

- De ongunstige productstructuur met betrekking tot de Revalidatie heeft kennelijk aanleiding 
gegeven tot een gezamenlijk bezwaar naar de NZa vanuit de Branchevereniging. Eventueel 
een hieruit voortvloeiende correctie mag wellicht een positief financieel effect hebben maar 
terecht is dat daarmee geen rekening gehouden is in de voorliggende bezuinigingsoperatie. 

- De “knellende zorgplafonds” zijn helder verwoord, maar het bevreemdt (verbaast) ons, dat in 
de onderhandelingen met zorgverzekeraars blijkbaar geen rekening is gehouden met 
wijzigingen in marktaandelen.  

- De tegenvallende financiële resultaten voortspruitend uit wetenschappelijk onderzoek 
worden mogelijk veroorzaakt door een inadequate onderhandelingspositie t.o.v. de 
afnemers van de verkregen kennis. Wellicht kan de creatie van de Research BV een 
verbeterde positie opleveren. 

- De afnemende zorgvraag is een landelijk probleem. Andere zorginstellingen gingen Reade 
reeds voor in het tijdig aanpassen van de organisatie aan de veranderende 
marktomstandigheden. 

 
Omtrent de omvang van de thans gepresenteerde voorstellen kunnen wij slechts met u constateren, 
dat het doorrekenen hiervan, naar de financiële kengetallen (weerstandsvermogen, etc.), een positief 
effect toont. 
Zoals eerder gesteld, zijn wij ons ervan bewust, dat de voornemens zijn gebaseerd op “stand van 
vandaag” en dat heroverweging van te ondernemen acties nogmaals aan de orde kan komen. 
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Ten behoeve van vervolgadvies/adviezen in deze worden wij graag op de hoogte gesteld van de 
concrete bezuinigingsvoorstellen, zoals die thans in de organisatie zijn/worden ontwikkeld. 
Daarbij zal voor de cliëntenraad steeds het leidend gegeven zijn wat het effect is op de “handen-aan-
het-bed” patiëntenzorg.  Uit de thans beschikbare informatie kunnen wij hieromtrent nog niet veel 
opmaken. De cliëntenraad is toegezegd begin januari de ingezette maatregelen en concrete 
bezuinigingsvoorstellen,  zoals ingevuld door de divisiemanagers,  te zullen ontvangen.  
 
In ons reguliere overleg met u zal de voortgang van de uitvoering van de plannen vast agendapunt 
zijn.   
 
Tenslotte 
 
Wij spreken wederom onze bezorgdheid uit omtrent de bezuinigingsmaatregelen in Marketing & 
Communicatie en ICT. Gezien de marktpositie van Reade en de herhaalde doelstelling van “meer 
omzet maken” , lijkt hier juist nadrukkelijk geïnvesteerd te moeten worden in tijd,  geld, uitvoering  
van een strategische visie en adequate bezetting.   
 
Wij vragen ons af in hoeverre de doelstellingen van “resultaat verantwoordelijkheid voor de 
specialisten”, “actievere marktbewerking” en “externe oriëntatie” realistisch zijn en respectievelijk 
passen bij de huidige bezetting. 
 
In het voorliggende stuk wordt geen melding gemaakt van de huisvestingsproblematiek. 
Wij treden graag met u in overleg over wat de consequenties zijn voor de cliënt nu gezamenlijke 
huisvesting van Reade en MC Slotervaartziekenhuis in het pand aan de Louwesweg op korte termijn 
niet wenselijk en haalbaar is.   
 
Het bovenstaande in overweging nemend, adviseert de cliëntenraad positief omtrent de 
voorgestelde maatregelen.  
De cliëntenraad is uiteraard bereid, voor zover nodig, het advies mondeling toe te lichten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
namens de cliëntenraad,  
 
Rolita Ramcharan       
Voorzitter   
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Advies 12. Advies op strategisch  beleidsplan 2016-2018 
 
Cliëntenraad Reade 

Aan Dhr. J.G.M. Buijs, voorzitter Raad van Bestuur 

Dhr. T.A.W. Vogels, lid Raad van Bestuur 

C.c. Mevr. N. Lopes Cardozo, secretaris Raad van Bestuur 

Van Cliëntenraad 

Datum 15 januari 2016 

Uw kenmerk RvB/JB/nlc/159.15 

Ons kenmerk CR/NW/SBP.16-18.02 

Onderwerp Advies op strategisch beleidsplan 2016 - 2018 

 
 
Geachte Raad van Bestuur, 
 
In antwoord op uw bovengenoemde adviesaanvraag gedateerd 8 december 2015 betreffende 
voorgenomen besluit Strategisch Beleidsplan 2016 – 2018, berichten wij u als volgt. 
 
De cliëntenraad ziet zich, helaas, genoodzaakt hierop negatief te adviseren. 
 
In het Strategisch Beleidsplan ziet de cliëntenraad positieve stellingen, veel wensen, goede 
voornemens en sterke kanten van Reade tot dusver. De raad is van mening dat voor een succesvoller 
voortbestaan van Reade, een noodzakelijke behoefte voor de regio Groot Amsterdam, het hierin 
benodigde beleid een onvoldoende werkbare en samenhangende beleidsrichting geeft.  
Het ontbreekt in de uitvoering aan de in dagelijkse praktijk noodzakelijke meetbare doelen. In het 
beleidsplan ontbreekt voor zowel het management als voor de medewerkers de sturing en de tools 
om op termijn succesvol te zijn. Zij zijn de handen aan het bed die uitvoeren en zorgdragen.  
 
De cliëntenraad had het graag op verschillende onderdelen SMART-er geformuleerd gezien, dit 
ontbreekt. Een oriëntatie op de aandachtspunten, zoals in de klassieke marketingmix 4 P’s, had de 
duidelijkheid en werkbaarheid van dit beleidsplan kunnen bevorderen, dit ook gelet op de steeds 
pijnlijker financiële situatie. Het Strategisch Beleidsplan levert naar onze mening onvoldoende 
soelaas. 
Een herijking in verband met de sterke wijzigingen in de omgeving van het krachtenveld waarin 
Reade zich bevindt, namelijk hoe, wanneer en langs welke wegen de goede voornemens gerealiseerd 
moeten worden, ontbreekt geheel.  
 
Samenvattend is de cliëntenraad van mening dat dit plan niet die sturing, onderbouwing en 
stimulering bevat die nodig is om Reade in de toekomst optimaal te laten functioneren.  
 
Uiteraard is de cliëntenraad bereid het advies mondeling toe te lichten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de cliëntenraad,  
 
Rolita Ramcharan       
Voorzitter 
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Advies 13. Beleid Steriele medische hulpmiddelen   


