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 De cliëntenraad is samengesteld uit één lid van elk van de klankbordgroepen van de 
10 gezondheidscentra van SGE.  
Periodiek heeft deze cliëntenraad overleg met de Raad van Bestuur van SGE.  
Het 1e overleg in 2016 heeft plaats gevonden op 12 januari . 
Tijdens dit overleg zijn o.a. de navolgende onderwerpen besproken:  
 

- Uit een rondje onder de klankbordgroep-vertegenwoordigers wordt onder andere 
het volgende genoteerd:  

o E-health staat in groeiende belangstelling bij div. klankborgroepen  
o Naast digitale -, moet ook analoge informatie voor cliënten van SGE  

beschikbaar blijven.  
o ZorgSamenBuurt  (een particulier initiatief in Prinsejagt) zou breder 

opgepakt moeten worden, bijv. met SGE en evt. buurtpreventieteams  
o Bij vertrek van een huisarts blijft de communicatie naar cliënten een 

belangrijk aandachtspunt.   
o In div. wijken zijn veel welzijnsorganisaties die nauwelijks samenwerken 

- De jaarlijkse Centraal (georganiseerde) Openbare Bijeenkomst van de 
Cliëntenraad, krijgt in 2016 geen vervolg gezien de response in voorgaande 
jaren. Ieder SGE gezondheidscentrum, krijgt zelf de vrijheid  – lokaal – een 
Openbare Bijeenkomst te organiseren. 

- Concept van de “Meerjaren-strategie SGE” , wordt gepresenteerd door RvB 
o Concept-titel: “Mens(en)leven 2016 – 2018” 

 Rode draad in strategie: het mensenleven is leidend bij SGE 
- De nieuwe klachtwet ingaande 1 jan. 2016 (WKKGZ) ook van toepassing voor 

SGE en cliënten SGE ,  zal komende vergaderingen nader behandeld worden. 
- Cliëntenraad verzoekt z.s.m. om evaluatie  van jaarthema’s 2015 

o Eenzaamheid 
o Laatste Levensfase 
o VWS-proeftuin / project: “Slimmer met Zorg” (1e lijn Huisarts-Specialist) 

- Het lid van de RvT, mw. A. Hidding, heeft traditiegetrouw éénmaal jaarlijks de 
vergadering van de Cliëntenraad bijgewoond. 

- De leden van de Cliëntenraad, hebben na afloop van de vergadering een korte 
rondleiding gekregen in het nieuwe onderkomen / Bedrijfsbureau SGE  

 
De volgende vergadering van de cliëntenraad met de Raad van Bestuur is gepland op 
15 maart 2016 van 17:00 tot 19:00 u. Locatie : Bedrijfsbureau SGE  
  
 
 


