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Geachte leden van de Cliëntenraad, 

Op 4 september 2014 ontvingen wij - en naar wij begrijpen een groot aantal andere personen 
betrokken bij het ziekenhuis - uw preadvies in de nota "Naar een andere toekomst voor het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis" vervat, waarin u aangeeft welke visie de Cliëntenraad heeft op de 
toekomst van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 

Wij waarderen de betrokkenheid van de Cliëntenraad bij onze Inspanningen om de 
zorgverlening voor onze patiënten in de regio Woerden, ook in de toekomst, op kwalitatief 
goede en betaalbare wijze te kunnen blijven continueren. Het heeft ons echter verrast dat u, 
met het publiekelijk maken van uw hier en daar tendentieus gelardeerde notitie, het gesprek 
niet eerst met de Raad van Bestuur bent aangegaan. Los van de inhoud herkennen de Raad 
van Bestuur en de Raad van Toezicht zich niet in het beeld dat u van mogelijke ontwikkelingen 
niet tijdig op de hoogte bent gesteld, of dat met u het gesprek niet wordt aangegaan. De Raad 
van Bestuur mocht onlangs nog een uitgebreid schrijven van u ontvangen, waarop de Raad 
van Bestuur uitvoerig bij brief van 28 augustus 2014 Is ingegaan. 

U lijkt in uw nota het uitgebreide overleg dat de Raad van Bestuur met u voert en de 
betrokkenheid waarmee u daarop reageert, volledig over het hoofd te zien. Vanaf het begin 
van het proces (2011) om te komen tot een toekomstbestendig Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, 
heeft de Raad van Bestuur u als cliëntenraad uitgenodigd en met grote regelmaat 
geïnformeerd over en betrokken bij alle stappen in onze verkenning van de strategische 
samenwerking. Een overzicht van de wijze waarop gaat hierbij. 

Volgens afspraak zal het fusieplan, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming, voor een 
definitief 
Van enige 
hoogte. 

u worden voorgelegd, 
ontwikkelingen houdt de Raad van Bestuur 

Rozendaal 
Raad van Toezicht 

M. van Rossum MBA 
van Bestuur 
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Overzicht informatie en communicatie met de Ciiëntenraad (CR) inzake strategische samenwerking 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (ZHPZ) (bijlage bij brief aan CR 17 september 2014) 

2011 
heeft in teken gestaan van strategieontwikkeling: middels strategledagen met maatschapsvoorzitters, Raad 
van Bestuur, en vertegenwoordiging van Cliëntenraad (CR), Ondernemingsraad (CR) en de Verpleegkundige 
Adviesraad (VAR). 

12-01-2011 1® strategiebijeenkomst; algemeen missie, visie e.d. 
16-05-2011 2® strategiebijeenkomst; keuze meest geschikte partner St Antonius Ziekenhuis (StAZ) 
10-10-2011 3® strategiebijeenkomst; zorgprogrammering als strategisch project 

Onderwerp besproken tijdens CR vergaderingen: 
27-01-2011 CRvg 137 Terugkoppeling strategiebijeenkomst van 12 januari 2011 
26-05-2011 CRvg 141.10 Strategisch Partnerships, mogelijke partner 

2012: 
26-04-2012 
21-06-2012 
18-06-2012 
16-07-2012 
23-08-2012 

2013: 
09-01-2013 
16-01-2013 
04-02-2013 
21-02-2013 
25-02-2013 

04-03-2013 
10-04-2013 
07-05-2013 
23-05-2013 

17-06-2013 

20-06-2013 

22-08-2013 
26-09-2013 
07-11-2013 
21-11-2013 
25-11-2013 
26-11-2013 
10-12-2013 

12-12-2012 

CRvg 151.11 Besprek ing (concept)  v is iedocument  mbt  de st ra teg ie  ZHPZ 
CR vg 153.7 Toelichting op stand van zaken door RvB 
Bespreking in medische staf en andere belanghebbenden (2 leden CR aanwezig) 
CR vg 154.13 Positie Maartenskliniek Woerden (MKW) 
CR vg 155.11 Keuze maatschappen t.a.v. uitwerking verkenning samenwerking 

Toezending aan CR concept intentieverklaring ter bespreking 24-01-2013 
overleg CR met RvB Inzake de totstandkoming van de intentieverklaring 
Reactie CR op de intentieverklaring 
CR vg 160 Vergadering met RvT 
Toezenden aan CR van de Ie intentieverklaring waarvoor op concept op 9 februari 2013 
advies is gevraagd 
Advies van CR op 1® intentieverklaring 
Brief van StAZ aan CR Inzake intentie samenwerking StAZ en ZHZ 
Brief aan CR met opdrachtformulering en globale planning meerwaardeonderzoek 
CR vg 162.9 Toelichting opdrachtformulering en planning meerwaardeonderzoek 
Separaat gesprek voorzitter CR met manager strategie 
Overleg CR met bestuurder A. van Rossum ZHPZ en D. Biesma STAZ inzake proces en 
meerwaardeonderzoek 
CR vg 163.6 Terugkoppeling overleg 17-06-2013 

Positie MKW in de samenwerking, communicatie naar gemeente 
CRvg 165.6 Voortgang meerwaardeonderzoek 
CR vg 166.6 Voortgang MWO en betrokkenheid CR, inschakelen extern adviseur 
CR vg 167.7 Voortgang proces, extern adviseur, ACM melding 
Overleg met CR inzake advisering CR bij achterbanraadpleging 
E-mail van CR inzake afspraken 21-11-2013 m.b.t. advisering CR in partnershipverkenningen 
Achterbanraadpleging door CR met medewerking van RvB 
Concept adviesaanvraag t.a.v. voorgenomen besluit bestuurlijke fusie als vastgelegd in 2® 
intentieverklaring d.d. 29 augustus 2013, waarop volgend ultimo januari 2014 versie 2 
adviesaanvraag 
CR vg 168.7 Voortgang proces, meerwaarde onderzoek, toelichting op adviesaanvraag 

2014 
15-01-2014 E-mail van CR met rapporten belde adviseurs 
16-01-2014 CR vg 169.7 Voortgang proces, toelichting adviesaanvraag, rapportage adviseurs 
20-01-2014 Brief van CR aan achterband met rapportage Swaving n.a.v. achterban op 26-11-2013 
27-01-2014 Overleg CR ZHPZ en StAZ met RvB ZHPZ en StAZ 
28-01-2014 Brief aan CR formele reactie op uitgebrachte zienswijze resulterend uit 

achterbanraadpleging d.d. 26-11-2013 
04-02-2014 Brief van CR reactie op intentieverklaring samenwerking ZHPZ en StAZ 
11-02-2014 Brief aan CR met conceptadviesaanvraag voorgenomen besluit bestuurlijke fusie 
11-02-2014 E-mail van CR met vragen n.a.v. ontvangen brief van 28-01-2014 
13-02-2014 Brief aan CR met adviesaanvraag voorgenomen besluit bestuurlijke fusie 
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20-02-2014 CR vg 170.7 Voortgang proces 
25-02-2014 Brief van GR met akkoord op intentieverklaring 
28-02-2014 Brief aan CR inzake addendum verlenging intentieverklaring 
03-03-2014 Brief van CR met verzoek om overleg en toelichting ontvangen stukken 
19-03-2014 Overleg CR met RvB n.a.v. brief van 3-3 
24-03-2014 Brief aan CR inzake ondersteuning achterbanraadpleging 
25-03-2014 Toelichting Due Diligence onderzoek 1® fase: gezamenlijke bijeenkomst GR en delegatie CR 
25-03-2014 Brief aan CR met aanvullende informatie adviesaanvraag voorgenomen besluit 

bestuurlijke fusie 
31-03-2014 Vervolgoverleg met CR n.a.v. gesprek op 19-3-2014 
15-04-2014 Vooroverleg CR voor overleg 24-04-2014 
24-04-2014 CR vg 172.7 Vergadering met RvB 
02-05-2014 Brief van CR aan RvB met voorgestelde brief aan achterban 
07-05-2014 Brief aan CR met reactie op voorgestelde brief aan achterban 
10-05-2014 Brief CR inzake conceptbrief van CR aan achterban 
10-05-2014 Brief CR aan achterban inzake voortgang ontwikkelingen m.b.t het ZHPZ 
13-05-2014 Brief aan CR bevestiging ontvangst brief 02-05-2014 
02-06-2014 E-mail CR met punten voor vooroverleg 12-06-2014, kort verslag gesprek Woerden Zorgt 

Anders en vragen CR m.b.t. uitwerking scenario G 
03-06-2014 Brief aan CR inzake ontwikkelingen Sint Martenskliniek Nijmegen (SMK) 
05-06-2014 Brief aan CR bevestiging ontvangst brieven 01-06-2014 
06-06-2014 Brief aan CR inzake uitstel stemmoment medische staf 
06-06-2014 Brief van CR reactie op brief RvB van 05-06-2014 
12-06-2014 vooroverleg CR voor overleg 26-06-2014 
20-06-2014 E-mail aan CR update inhoud en procesgang fusietraject 
26-06-2014 CR-vergadering met RvB 
04-08-2014 Brief CR aan RvB met vragen mbt ontwikkelingen samenwerking/fusie ZHZ en StAZ 
11-08-2014 Brief CR aan RvB reactie op managementrapportage juni 2014 
25-08-2014 Brief aan CR reactie op brief 11-08-2014met verzoek afspraak 
28-08-2014 Brief aan CR als reactie/antwoord op brief CR van 04-08-2014 
04-09-2014 Overleg CR met MC, JP en MM inzake toelichting managementrapportage 
05-09-2014 Discussienota CR aan achterban verzonden en aan ons ter informatie toegestuurd 
05-09-2014 Brief aan CR reactie op discussienota CR met voorstel voor gesprek 
08-09-2014 Brief van CR als reactie op brief RvB van 05-09-2014 
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