
Operationeel plan

Van buiten 
 naar binnen

CLIËNTENRAAD



Voorwoord 

  

Lyda Sneevliet 
“Opkomen voor de belangen van de cliënten en samen met het bestuur en alle 
medewerkers zorgen voor een menswaardig leven was voor mij in 2014 een 
belangrijke reden om voorzitter te worden van de cliëntenraad. Na acht jaar 
prettig te hebben samengewerkt met alle betrokkenen ga ik de cliëntenraad 
van Het Baken verlaten. Ik heb al mijn energie nu nodig voor een andere 
uitdaging binnen de gemeente Elburg. Ik wil iedereen bedanken met wie ik heb 
mogen samenwerken. Door mijn werk binnen de cliëntenraad heb ik nog meer 
respect gekregen voor al die medewerkers en vrijwilligers die dagelijks bezig zijn 
om goede zorg te realiseren. Ik zal jullie nooit vergeten. Vanuit de cliëntenraad 
is er een nieuwe voorzitter gekozen. Kees van Heuveln. Ik wens hem en de hele 
raad veel wijsheid en energie om de belangen van alle cliënten te blijven dienen.”  
 
 

Kees van Heuveln 
“Sinds begin 2021 ben ik lid van de cliëntenraad van Het Baken. De 
afgelopen tijd hebben wij als raad hard gewerkt aan een operationeel 
plan 2022. Toen Lyda mij in maart 2022 vroeg of ik het stokje wilde 
overnemen heb ik wel even moeten denken. Zo een ervaren vrouw waar 
we de plannen voor 2022 mee hebben gemaakt opvolgen. Ik heb 
uiteindelijk ja gezegd maar wel pas toen ik de steun kreeg van de hele 
cliëntenraad.  Samen gaan we ons inzetten voor de cliënten. Voor u ligt 
ons operationele plan 2022. 

Een belangrijk onderdeel van het plan is het herstellen van de band tussen de raad en de 
cliënten.  Door de coronapandemie is het contact tussen de cliënten en de raad onder druk 
komen te staan. Verder zijn er aandachtspunten geformuleerd en is er een planning aan 
toegevoegd. Ik wil Lyda bedanken en wens u veel leesplezier.”  
 

Wij zijn er voor de cliënt 
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Inleiding 

De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op de cliënten van Zorgverlening Het Baken. 
Zelfs op dit moment staat de zorg op veel locaties van Het Baken ernstig onder druk. 
De werkdruk is onverminderd hoog en neemt nog toe door de lange duur van de crisis. De 
cliëntenraad ziet dat de zorgverleners van Het Baken zich tot het uiterste blijven inspannen 
voor het verlenen van persoonsgerichte zorg. De cliëntenraad is onder de indruk van de 
veerkracht en flexibiliteit die zij op de locaties ziet en die nodig zal blijven zolang de crisis 
voortduurt. 
 
Vanuit het perspectief van de cliënten en naasten van zijn er veel ongekende noodzakelijke 
maatregelen getroffen. Bezoek werd geminimaliseerd en cliënten en naasten voelden zich van 
elkaar afgesneden. De noodzakelijke sociale omgang tussen cliënten onderling is sterk 
verminderd. Uitstapjes, leuke dingen doen met elkaar hebben bijna twee jaar stilgelegen.  
Het is logisch dat ook het contact tussen de leden van de cliëntenraad en de cliënten en 
naasten sterk is verminderd. Dit is een gevaarlijk situatie omdat een cliëntenraad alleen kan 
functioneren wanneer zij direct contact hebben met de cliënten en de naasten en betrokken 
zijn met het welzijn van die cliënten.  
 
Gezien het bovenstaande heeft dit operationele plan 2022 het thema:  

Van Buiten                   Naar Binnen. 
 
De cliëntenraad heeft stappen gezet om het contact met de cliënten binnen Zorgverlening Het 
Baken te versterken, goede zaken uit het verleden weer in te voeren en zichtbaar te zijn in alle 
locaties.  In 2022 gaan we met alle betrokken partijen de communicatie herstellen.  
 
 

Wij zijn er voor de cliënt 
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Hoofdstuk 1 De Centrale Cliëntenraad (CCR) 
van Het Baken 

 
Wanneer cliënten meer complexe zorg nodig hebben en thuis wonen niet meer mogelijk is, 
biedt zorgverlening Het Baken met hun woonzorgcentra in Elburg, Oldebroek, Nunspeet en 
Hattem een oplossing. Het is voor de cliënt en zijn naasten een hele grote (vaak emotionele) 
stap. Wanneer een cliënt in een de instelling gaat wonen, vallen onder het verblijf ook een 
aantal voorzieningen die het verblijf tot een ‘thuis’ maken. Het is van groot belang de zorg en 
het wonen op een manier in te richten en te organiseren die zoveel mogelijk past bij 
bewoners.  
 
De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in Het Baken.  
De regels over cliëntenraden en inspraak staan in de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Het doel is om cliënten van zorginstellingen 
medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken.  
 
Centrale Cliëntenraad Het Baken 
 
Voorzitter:    Kees van Heuveln 
Secretaris:    Chris van Tilborg 
Ambtelijk secretaris  Marsha van Loo 
 
Leden: 
Rijk van de Poll  Lid sinds 2014 voor locatie De Voord 
Henriët Huenestein Lid sinds 2018 voor locatie De Voord  
Tom Lebrechthausen  Lid sinds oktober 2021 voor de locatie De Voord 
 
Anneke Stelwagen  Lid sinds januari 2021 voor locatie Hoenwaard 
Kees van Heuveln  Lid sinds januari 2021 voor locatie Hoenwaard 
 
Bea ten Harkel  Lid sinds 2017 voor locatie Seewende 
Vacature   Seewende 
 
Chris van Tilborg  Lid sinds januari 2021 voor locatie De Hullen 
Vacature   De Hullen 
 
Commissies/werkgroepen: 
- Nieuwbouw De Voord: Tom en Rijk 
- Zorg:   Bea en Anneke 
- Facilitair:   Chris 
- Financiën:   Kees en Chris 
- Communicatie en PR: Tom 

Wij zijn er voor de cliënt 
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Hoofdstuk 2 Visie en Missie 

Visie  
 
Over tien jaar telt Nederland ruim twee miljoen mensen van 75 jaar of ouder; 600.000 meer 
dan nu. Bijna 20% van de bevolking in het verzorgingsgebied van Het Baken is nu al 65 jaar of 
ouder. Het is dus zeer aannemelijk dat de komende jaren de vraag naar zorg verder zal 
toenemen. Het Baken biedt op dit moment zorg en ondersteuning aan meer dan 350 ouderen 
die een intensieve zorg- of behandelvraag hebben. Samen met de cliënt en diens naasten 
wordt meerwaarde voor leven en welbevinden gecreëerd vanuit eigen regie en positieve 
gezondheid. De rol van de cliëntenraad wordt door de toenemende vraag steeds belangrijker 
en geeft de bewoners een stem om de kwaliteit van leven te waarborgen.  
 
Missie  
 
De cliëntenraad behartigt gemeenschappelijke belangen van cliënten van Het Baken.  De 
cliëntenraad praat en heeft invloed, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee 
over (beleids)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies en instemming aan de 
bestuurder.   
 

De nieuwe pay-off luidt:  Wij zijn er voor de cliënt 

 
Hoe gaat de raad deze missie ten uitvoer brengen. 
 
Om dit te bewerkstelligen is er een warme band tussen de cliënten, de eerste 
contactpersonen, de bestuurder (en de medewerkers van het Baken) en de raad noodzakelijk. 
Communicatie is daarvoor noodzakelijk. De cliënten (en de eerste contactpersonen) zijn op de 
hoogte van de activiteiten van de cliëntenraad en er zijn meerdere contactmomenten met 
individuele cliënten alsook in groepsverband.  
De medezeggenschap voor cliënten in Het Baken bestaat uit een Centrale Cliëntenraad met 
afvaardigingen uit alle locaties. Om die reden vindt er ook regelmatig overleg plaats tussen 
lokale CCR leden en het lokale management.  
 
De Centrale Cliëntenraad vergadert in de regel maandelijks met aansluitend de 
overlegvergadering. Voor deze vergadering worden regelmatig managers of stafleden van Het 
Baken uitgenodigd. 

 
Met de bestuurder hebben wij afgesproken dat de cliëntenraad 
vroegtijdig wordt meegenomen in het proces van 
bedrijfsontwikkelingen. Dus voordat de plannen zijn gemaakt wordt 
de cliëntenraad geïnformeerd. Zowel de bestuurder als de 
cliëntenraad zijn van mening dat daardoor de dialoog wordt verbeterd 
en dat de adviesaanvragen, en instemmingsaanvragen kwalitatief 

beter worden behandeld. Deze werkwijze komt ten goede van de cliënt. 
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Hoofdstuk 3 
Adviesaanvragen/instemmingsverzoeken 
vanuit de bestuurder 

 

Onderwerp Periode 

Jaarrekening 2021 Juni 2022 

Begroting 2023 December 2022 

Kwaliteitsplan 2023 December 2022 

Cliënttevredenheidsonderzoek September 2022 

Bewonersbijdrage  Najaar 2022 

Wijziging topstructuur Juni 2022 
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Hoofdstuk 4 Van Buiten Naar Binnen 

 Aandachtspunten Start Omschrijving Evaluatie Coördinatoren 

1 Coronaherstelplan April Herstelplan  November  

  Herstel contact April Cliënten en 
naasten 

  

 o Familieavonden  Planning per loc.   

  Herstel contact  April Medewerkers   

  Herstel contact April OR   

  Herstel contact April Omgeving   

 o Communicatie Mei Plan December Marsha en 
Tom 

2 Kwaliteitszorg Jan Beelden van 
kwaliteit 

 Bea en 
Anneke 

  Cliëntentevredenheidsonderzoek  Op het Baken 
gericht 

 Bea en 
Anneke 

  Voedingsconcept  Maaltijdbereiding  Allen  

3 Verbouwingen/nieuwbouw Jan De Voord November Rijk en Tom 

4 Techniek in de zorg Jan Domotica in de 
zorg 

Oktober Bea en 
Anneke 

5 Identiteit Het Baken April Zijn wij wie wij 
willen zijn 

 Henriët  

6 Kwaliteit CCR April Niveau verhogen December Kees en Chris 

7 Kwantiteit CCR Jan Openstaande 
vacatures 

 Chris en Bea 

8 Vergaderschema Jan Kalender/notulen  Marsha 

  Publiceren notulen Mei Beknopte versie              Marsha 

 
Korte uitleg van aandachtspunten 
1 Coronaherstelplan 
Vanaf 2020 is Zorgverlening Het Baken in de greep van het coronavirus. De noodzakelijke 
maatregelen om het virus terug te dringen zijn erg ingrijpend voor de cliënten en hun naasten. 
Het contact tussen de CCR en de cliënten, hun naasten, de medewerkers van de locaties is 
geminimaliseerd. Vaste structuren zijn er niet meer zoals de familieavonden waar een lid van 
de CCR bij aanwezig is.  
De komende maanden gaan we oude structuren herstellen. Verder denken wij na hoe wij bij 
een volgende crisis/uitbraak toch met de cliënten/naasten kunnen blijven communiceren. 
Tijdens CCR-vergadering van november evalueren wij waar wij staan en welke stappen er 
vervolgens nog gezet kunnen worden.  
 
2 Kwaliteitszorg 
De stem van cliënt is leidend. Zorgverlening het Baken werkt met het concept (h)erken wie ik 
ben. In dit concept komen alle elementen in de zorg en de cliënten (hun wensen en waarden, 
hun levensverhaal, hun levensbeschouwing), samen in een concrete werkwijze. Beelden van 
Kwaliteit wordt benut om te ‘spiegelen’, inzicht te krijgen in het handelen en te verbeteren. 
Bea en Anneke zijn namens de CCR betrokken bij dit voortdurende proces.  
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Cliëntentevredenheidsonderzoek 
In 2022 wordt naast de informatie die “Zorgkaart Nederland” oplevert een op Het Baken      
gericht cliëntentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
 
Voedingsconcept  
Op 17 september 2021 heeft de CCR ingestemd met besluitvorming warme maaltijdbereiding 
Het Baken. Invoering per locatie vindt in fasen plaats. Betrokkenheid CCR bij communicatie, 
monitoring en tussentijdse evaluatie. 
      
3 Verbouwing en nieuwbouw 
Al vanaf 2017 zijn er plannen om de locatie De Voord in Elburg of te herbouwen of 
nieuwbouw te plegen. Eind 2021 is er een project gestart om in Elburg nieuwbouw te plegen. 
Dit heeft gevolgen voor de cliënten tijdens de bouw wonen. Rijk en Tom behartigen in de 
stuurgroep de belangen van de cliënten en kijken mee met de plannen voor de toekomst. Een 
gedegen sociaalplan/ verhuisplan is een belangrijke prioriteit voor de CCR.  In november 2022 
willen Tom en Rijk het plan bespreken in de vergadering.  
 
4 Techniek in de zorg 
Zorgverlening Het Baken investeert in de toepassing van ontwikkelde (zorg) technologie en 
domotica. Een fysieke woonomgeving kan zo ingericht worden dat het de zelfstandigheid 
en vrijheid van ouderen versterkt en tegelijkertijd het werk van hulpverleners 
vergemakkelijkt.  Bea en Anneke behartigen hier de belangen van de cliënten. 
 
5 Identiteit van het Baken 
Er is altijd een verschil tussen wie je bent en wie je zou willen zijn. Dat geldt ook voor Het 
Baken. Het Baken heeft een protestants-christelijke achtergrond maar herkennen de 
bewoners dat nog in de dagelijkse praktijk?  
 
6 Kwaliteit CCR 
De CCR levert belangrijke input voor kwaliteitsplannen. Deskundigheidsbevordering van de 
CCR is daarom noodzakelijk. Chris en Kees kijken wat er het komende jaar mogelijk is.  
 
7 Kwantiteit CCR 
Bestaat bij voorkeur uit twee vertegenwoordigers per locatie.  Op dit moment missen we nog 
een lid voor Seewende en De Hullen. Mede via een flyer worden kandidaten uitgenodigd zich 
aan te melden. 
 
8 Vergaderschema 
De vergaderingen voor 2022 staan gepland. De onderwerpen worden de komende tijd 
bepaald. De gasten worden tijdig uitgenodigd. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. 
Voor de cliënten en de naasten wordt er vanaf april een beknopt nieuwsoverzicht gemaakt.  
 
Bovenstaande aandachtspunten zijn vastgesteld tijdens de vergadering in maart en loopt 
parallel met het strategisch plan van Zorgverlening Het Baken.  Alles met als doel: 

 Wij zijn er voor de cliënt 
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Hoofdstuk 5 Communicatieplan 

Het doel van de communicatie gaat niet alleen over zenden en ontvangen maar voornamelijk 
over begrijpen en verbinden. De Centrale Cliëntenraad van Het Baken is er om de cliënten en 
hun naasten te helpen hun stem te laten horen. De Centrale Cliëntenraad komt op voor de 
belangen van de cliënten en is bij hen betrokken. Daarom is begrijpen en verbinden 
noodzakelijk. 
 
Om dit te realiseren is een goede samenwerking met alle betrokken partijen nodig. Zo 
bouwen wij aan een goede zorg en ondersteuning voor alle cliënten.  
 
De cliëntenraad overlegt in de regel één keer per maand met de bestuurder en nodigt per 
toerbeurt andere managers en/of stafleden uit voor een gesprek. De bestuurder vraagt advies 
en of instemming over zaken die direct gevolgen hebben voor de cliënten/bewoners.  
 
De cliëntenraad op haar beurt geeft gevraagd en ook ongevraagd advies over allerlei zaken die 
het belang van de cliënten/bewoners raken. 
 
Randvoorwaarde om dit op een juiste manier te doen is dat de cliëntenraad weet wat er 
speelt en daarbij de belangen behartigt van de cliënten/bewoners. Hiervoor is het nodig dat 
alle betrokken partijen bekend zijn met het werk dat de cliëntenraad verricht. 
 
Overzicht communicatiemiddelen om bekendheid te genereren en te informeren:  
Middel Doelgroep Doel Beheer Frequentie 

Website Het 
Baken  

Potentiële 
cliënten en 
medewerkers 

 Afdeling 
communicatie/ 
Marloes 

1x per kwartaal 
alle pagina’s 
updaten, CCR kan 
eigen 
landingspagina 
krijgen 

Magazines Personeel 
(Relatiekrant 
bestaat niet meer) 

Elke keer een 
thema, CCR 
heeft kwart 
pagina om te 
vullen 

Afdeling 
communicatie/ Naomi 

2x per jaar (juli en 
december) 

Brochures CCR Cliënten en 
naasten, 
medewerkers 

Bekendheid CCR in eigen beheer Ex per jaar 

Nieuwsbrief Het 
Baken 

Voor diverse 
doelgroepen, 1e 
contactpersonen  

 Afdeling 
communicatie/Naomi 

1x per kwartaal 
maand, 4/5 
kopjes met 5 
regels, 1 kopje 
voor de CCR. 
Uitgebreide tekst 
via hyperlink te 
openen 

Social-media Het 
Baken; kanalen, 
Facebook, 
Instagram, 

Potentiële 
cliënten en 
medewerkers 

 Afdeling 
communicatie 

Evt. In de 
toekomst een 
eigen CCR-pagina 
aanmaken, nu 
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LinkedIn en 
Twitter 

geen gebruik van 
maken 

Introductie- 
pakket nieuwe 
bewoners Het 
Baken 

Nieuwe cliënten CCR heeft stukje 
tekst en 
standaard 
brochure 

Cliëntenadministratie Elk kwartaal 
opnieuw bekijken 
of tekst actueel is 

Enquêtes CTO  
thema enquêtes  

 Afdeling 
communicatie/Naomi 

CCR wordt 
betrokken bij alle 
enquêtes die 
worden 
afgenomen 
Heeft ook de 
mogelijkheid 
zelfstandig 
enquête uit te 
voeren 

Narrow-Casting 
Locaties 

  Bea Duijsters Pagina voor CCR 

Brieven Voor 1e 
contactpersoon 

 Directiesecr/cliënt 
adm. 

Middel om 
notulen te 
communiceren  

Familienet 1e 
contactpersonen 

Info over uitjes, 
foto’s ed. 
worden gedeeld 

Angela de Vos-
afdeling Welzijn 

Niet voor CCR 

Persberichten Omgeving Bekendheid Marsha in eigen 
beheer 

In overleg met 
afd communicatie 

Niet elk communicatiemiddel geschikt voor elke boodschap.  
 
Uitgangspunten bij communicatie: 
Wie is de doelgroep; -> Qua aanspreekvorm (u of jij)   
Wat is de boodschap voor die doelgroep; -> Consistentie en relevantie combineren in elke 
boodschap. Denken vanuit de ontvanger. Door woord en beeld laten zien dat wij er voor hen 
zijn! 
Hoe bereik je in welke setting de ontvangers; -> Narrow Casting oftewel de beeldschermen in 
de huiskamers waar de bewoners samen zijn. Via dit medium worden leuke luchtige 
activiteiten gedeeld. De boodschap om via dit kanaal te communiceren moet dus passen in 
deze setting. 
Hoe vaak willen wij communiceren en via welk kanaal; -> Uitgangspunt moet zijn dat wij 
werkelijk iets hebben te communiceren. De betreffende doelgroep moet behoefte hebben 
aan deze boodschappen en het mag geen communiceren zijn om het communiceren.  
De afdeling communicatie is druk bezig om de communicatiekanalen verder te optimaliseren. 
Men is bezig met de website, een nieuwsbrief etc. Naomi neemt wanneer dat zinvol is contact 
op met ons om samen te kijken wat er mogelijk is.  
 
Proces van communicatie 
Alle informatie die gedeeld gaat worden met de doelgroep verloopt via een vast proces. In 
samenspraak beslist de cliëntenraad de boodschap. Elk lid van de raad kan informatie 
aanleveren. Marsha zorgt dat deze informatie wordt gedeeld met Tom. Afhankelijk van het 
medium wordt de schrijfwijze (jij of u) bepaald en het bijpassende beeld. Dit gaat altijd in 
overleg met de afdeling communicatie en gaat vervolgens voor goedkeuring naar de raad. 
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Formele zaken worden afgestemd en besloten in het dagelijks bestuur, voor andere zaken is 
Marsha eindverantwoordelijk. 
Voor het publiceren krijgen Marsha en Tom altijd het aangeleverde artikel nogmaals te zien en 
geven daar goedkeuring op.  
 
Het communicatieplan borduurt voort op aandachtspunten zoals die in hoofdstuk 4 zijn 
omschreven. Er wordt beschreven welke communicatiemiddelen wij als cliëntenraad inzetten 
en deze communicatie-activiteiten worden gepland. 
 
In de planning 

1. Beknopt verslag CCR : Wij informeren de bewoners en de eerste contactpersonen over 
de activiteiten van de cliëntenraad vanuit de overlegvergaderingen met de bestuurder.  
Vanaf mei 2022 worden de notulen vergaderingen in een beknopte vorm gedeeld. Op 
dit moment denken wij de contactpersonen in kennis te stellen via een brief/mail 
(directiesecretariaat) met een hyperlink naar landingspagina van de CCR. Daarnaast 
worden in alle huiskamers papierenexemplaren ter beschikking gesteld.   

 
2. Website: Een eigen landingspagina op de nieuwe website die per 1 april gelanceerd 

wordt, is een mogelijkheid. De huidige teksten worden waar nodig aangepast of 
opnieuw aangeleverd. Dit operationele plan exclusief bijlagen en het jaarverslag van 
de CCR worden op de website geplaatst. 

 
3. Aanpassen huidige communicatiemiddelen: Alle documenten die verspreid worden 

moeten dezelfde positieve uitstraling hebben, dus flyers, tekst op site, 
informatiepakket en andere zaken moeten consistent zijn maar niet saai.  

 
4. Nieuwsbrief: De afdeling communicatie komt met Nieuwsbrief en neemt ons mee in 

de ontwikkeling. Wij maken zodra de specificaties bekend zijn al een content kalender 
en schrijven vast twee algemene stukken zodat de afdeling communicatie niet op ons 
hoeft te wachten. 

 
5. Magazines: De CCR gaat participeren in het personeelsmagazine (2x per jaar 1/4 van 

A4) Wij krijgen van Naomi het thema door en het aantal woorden wat wij moeten 
aanleveren.  

 
Communiceren is niet alleen zenden 
Naast bekendheid en informeren is het van groot belang dat de individuele leden in alle 
vestigingen binding hebben met de bewoners/cliënten van Het Baken. De leden maken een 
regelmatig een praatje met de bewoners, verzamelen ervaringen en wensen, en zijn o.a. 
aanwezig bij familieavonden en rondetafelgesprekken. Ze nemen deel aan diverse commissies 
en werkgroepen in de organisatie waarbij zij voornamelijk kijken naar het belang van de 
bewoners/cliënten. 
 
Communicatie per locatie  
- Overleg met locatie-manager, m.b.t. lokale aspecten waaronder bewoners 

omstandigheden en wensen 
- Medewerkers bijeenkomsten 
- Vrijwilligers contacten 
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- Bewoners/familie bijeenkomsten 
- Koffie-momenten en/of maaltijd 
- Kerkdienst/bijeenkomst. 

Hoofdstuk 6 Huisstijl Cliëntenraad  

In Zorgverlening Het Baken wonen senioren waarvan een groot deel waarschijnlijk slechtziend 
is. De cliëntenraad is er ook voor mensen met een visuele beperking. Daarom is het van groot 
belang een huisstijl te hebben die geschikt is voor die mensen. Uitsluiting op grond van visuele 
beperkingen willen wij tegengaan. 

 
Met behulp van een huisstijl die ook geschikt is voor mensen met een visuele beperking en 
het gebruik van het logo, typografie, kleuren, foto- en schrijfstijl maken wij het makkelijker om 
als cliëntenraad op te vallen. Cliënten en naasten herkennen het logo, de kleuren en de 
manier waarop wij communiceren. 
 
Gebruik logo 
De cliëntenraad heeft toestemming van Het Baken om het logo van het Baken te gebruiken.  
Dit logo is bekend en geeft herkenning en vertrouwen.  
 
Het logo zoals wij dat gebruiken. 
 

 
 
Let op: Uit de content moet altijd blijken dat de cliëntenraad de afzender is. 
 
Typografie en leesbaarheid 
Vooral voor mensen die iets minder goed kunnen lezen is het lettertype belangrijk 
Over het algemeen zijn sans-serif lettertypen (zonder dwarsstreepjes, schreefloos) het best 
leesbaar. Voorbeelden hiervan zijn Arial, Calibri, Helvetica en Verdana. 
 
De cliëntenraad heeft gekozen voor het lettertype Calibri (zowel gedrukt als online). 
 
Het best leesbaar is een donkere letter op een lichte achtergrond. Het hoeft niet per se zwart 
op wit te zijn, maar hoe meer contrast hoe beter. Diapositief (de letter uitgespaard in de kleur 
erachter) geeft ook veel contrast, maar dat maakt tekst juist minder leesbaar. Hetzelfde geldt 
voor tekst over een plaatje of afbeelding, zowel op papier als op een scherm. Alles wat afleidt, 
maakt je tekst lastiger leesbaar.  
 
Font 
Calibri (lettertype) hoofdtekst (stijl) 12 punten is het normale font waar de cliëntenraad in 
werkt.  Voor online is het belangrijk dat de letter minimaal 14 punten groot is. Dat formaat is 
goed te lezen op grote desktop beeldschermen én op kleine mobiele schermen.  
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Regelafstand 
Vooral online is de regelafstand belangrijk voor de leesbaarheid. Meer witruimte geeft rust en 
maakt het voor mensen die iets moeilijker lezen eenvoudiger.  
 
Gebruik Pay-off 
De pay-off wordt gebruikt om gevoel of associaties aan de cliëntenraad toe te voegen. 
Je weet direct wat de doelstelling is van de cliëntenraad;  
Wij zijn er voor de cliënt 

Hier maken wij gebruik van het font: Brush Script 14 punten. 
Niet eenvoudig te lezen. Het is maar een korte zin en wanneer je zo een zin toch hebt gelezen 
beklijft die beter. Een volgende keer hoef je het alleen maar te scannen.  
 
Kleurgebruik 
Blauw geeft rust, ontspant en is kalm. Blauw maakt groter en is verkoelend. Blauw bevordert 
de communicatie. Blauw is helder en diplomatiek, schoon en fris. Blauw staat ook voor 
gedegen en professioneel.  
 
De afgelopen tijd heeft de cliëntenraad bij de opmaak licht blauw als steunkleur gebruikt.  Ook 
de komende tijd zullen wij gebruik maken van die kleur. 
 
Gebruik van bolt 
Het menselijk oog is erg gevoelig voor veranderingen in de kleur en helderheid van een tekst. 
Als er een accentuering wordt gebruikt die de helderheid van de tekst verandert, door 
bijvoorbeeld vette letters te gebruiken, of door veel witruimte rond woorden te introduceren, 
dan zal dit snel de aandacht trekken. Als dit veel gebeurt dan levert een pagina een onrustig 
beeld op.  
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Hoofdstuk 7 Ten slotte 

Er ligt een enorme berg werk op ons te wachten. In dit plan hebben wij prioriteiten gesteld.  
De belangrijke ijkdatum is 1 januari 2023. Waar staan we dan met onze voornemens en wat 
hebben wij daadwerkelijk gedaan voor de cliënten.  
 
De prioriteiten lopen veelal parallel met de prioriteiten van het management van Het Baken.  
Wij zullen de komende tijd veel met elkaar optrekken en elkaar helpen in het belang van de 
cliënten. 
 

Wij zijn er voor de cliënt 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


