
 

 
 
 
 
 
 
1. Samenstelling  
De cliëntenraad 
De cliëntenraad van de locaties Sterrebosch en St. Jozef werkt met een cliëntenraad 
adviescommissie en op beide locaties een bewonerscommissie. 
 
De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de 
instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te 
behartigen. Zij geeft het management gevraagd en ongevraagd advies over besluiten 
die de cliëntenzorg raken. De cliëntenraad is verplicht volgens de Wet 
Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector. 
De Cliëntenraad reageert en anticipeert op ontwikkelingen in de zorg om 
doelmatigheid, cliëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan de cliënten te 
verbeteren. 
 
De gesprekspartner van de cliëntenraad is de heer B. Rutten, locatiemanager 
Proteion Sterrebosch en St. Jozef. 
 
Per 1 januari 2018 was de samenstelling van de cliëntenraad als volgt: 
De heer Römkens, voorzitter 
De heer Forschelen, vicevoorzitter, penningmeester  
Mevrouw Greve, secretaris 
Mevrouw Majoor, cr-lid 
Mevrouw Scheepers, cr-lid 
Mevrouw Van de Ven, cr-lid 
De heer Zwets, cr-lid 
De heer Rutten, gesprekspartner organisatie 
Mevrouw Bongaerts, ambtelijk secretaris 
 
 
CCR 
Namens de cliëntenraad nemen de heer Römkens en de heer Forschelen deel. 
 
Commissies CCR 
Financiën: 
De heer Forschelen neemt deel aan de commissie Financiën. 
 
Kwaliteit en Veiligheid:  
Mevrouw Greve neemt deel aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 
 
Menucommissie  
Mevrouw Scheepers en Mw. van de ven nemen deel aan de centrale 
menucommissie van het Facilitair bedrijf; mevrouw Majoor op plaatsvervangende 
basis. De menucommissie heeft sinds november 2017 niet meer vergaderd.  
 
Waardigheid en Trots 
Mevrouw Majoor neemt deel aan de locale commissie Waardigheid & Trots. 
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De cliëntenraad Adviescommissie  
De cliëntenraad Adviescommissie is door de cliëntenraad aangesteld als 
adviesorgaan aangaande voedingsaangelegenheden, de informatievoorziening voor 
bewoners c.q. cliënten en op het gebied van ontspanningsmogelijkheden en 
activiteiten.  
 
Per 1 januari 2018 was de samenstelling van de cliëntenraad adviescommissie als 
volgt: 
Mevrouw Aendekerk (Sterrebosch) sinds 28 september 2018 
Mevrouw Corstjens (Sterrebosch) 
Mevrouw Stakenborg (St. Jozef) 
Mevrouw Tonnaer (St. Jozef) 
Mevrouw Puts (St. Jozef) 
Mevrouw Van de Ven (linking-pin cliëntenraad) 
De heer Gelissen, servicecoördinator Facilitair bedrijf  
De heer Rutten, voorzitter 
Mevrouw Bongaerts, secretaresse 
 
De verslaglegging van de cliëntenraad wordt doorgestuurd naar de cliëntenraad 
adviescommissie en vice versa. 
 
De bewonerscommissie 
De afspraak is dat door de lokale leden van de cliëntenraad adviescommissie op 
beide locaties een bewonerscommissie wordt gevormd. De leden van de 
adviescommissie bespreken actuele onderwerpen en bewoners c.q. cliënten krijgen 
de ruimte om hierover van gedachten te wisselen en (nieuwe) onderwerpen te 
ventileren.  
 
Eenmaal per twee maanden vindt op locatie St. Jozef onder het genot van een kop 
koffie een overleg plaats, waarbij bewoners c.q. cliënten vrijblijvend kunnen 
aansluiten.  
 
Op locatie Sterrebosch vinden individuele contacten met bewoners plaats. Het is de 
bedoeling dat de bewonerscommissie op dezelfde wijze wordt opgepakt als bij 
locatie St. Jozef, maar dat is nog niet gebeurd.  
 
 
2. Vergaderingen 
De cliëntenraad vergaderde elfmaal dit jaar. De raad heeft een vooroverleg van een 
uur en aansluitend een regulier overleg van twee uur met de locatiemanager en de 
ambtelijke secretaris. 
 
De cliëntenraad adviescommissie vergadert tweemaandelijks. Het overleg duurt 
anderhalf uur. Er wordt gebruik gemaakt van een vooroverleg van een halfuur.  
 
De bewonerscommissie St. Jozef komt tweemaandelijks samen in de week 
voorafgaand aan het overleg van de cliëntenraad Adviescommissie. 
 
Jaarlijks nodigt de cliëntenraad een afvaardiging van de adviescommissie uit om 
voeling met elkaar te houden. 
 
 
3. Jaarvergadering 
De heeft plaatsgevonden op 16 januari 2018.  
  



 

4. Besproken beleidsonderwerpen 
� Exploitatie en jaarcijfers van de locaties en Proteionbreed 
� Cliënttevredenheidsonderzoek 
� Jaarplan locaties Sterrebosch & St. Jozef 
� Reorganisatie Facilitair bedrijf 
� MARAP (management rapportage) en KPI (kritieke prestatie-indicatoren) 

Sterrebosch & St. Jozef 
� Begroting 2018 Proteion 
� Conceptbegroting 2019 Proteion 
� Toekomst St. Jozef 
� Audit PREZO 24 oktober 2018 
� Bezoek Zorgkantoor inzake extra gelden 

 
 
5. De cliëntvertrouwenspersoon 
De cliëntvertrouwenspersoon van locatie Sterrebosch is mevrouw Schulpen. De heer 
Van Westrienen is de vertrouwenspersoon van locatie St. Jozef. 
 
Jaarlijks nodigt de cliëntenraad de vertrouwenspersonen uit in het vooroverleg om 
met elkaar van gedachten te wisselen en indien nodig en mogelijk ondersteuning te 
bieden. 
 
 
6.Diverse disciplines   
De cliëntenraad nodigt de teamleiders zorg en verpleging, de medewerkers van de 
activiteitenbegeleiding en de geestelijke verzorger alleen nog uit indien nodig.  
 
Dit jaar zijn de disciplines niet uitgenodigd. 
 
 
7.Aantal formeel uitgebrachte gevraagde adviezen 
1. 23 januari 2018 positief advies 
 Aanvullende adviesaanvraag Facilitair bedrijf met het plan van aanpak is op 23 
januari formeel goedgekeurd aangaande punten veiligheid, receptie en 
cultuuromslag. Van het punt koken op de groep is vastgesteld dat dit niet meer aan 
de orde is. 
29 mei 2018 
Evaluatie aanvullende adviesaanvraag  
1. Recepties:  

Sterrebosch:  
a. Het huidige servicepunt (receptie in de volksmond) wordt omgevormd tot een 

ontmoetingsplaats. Op de plaats van de receptie komt diagonaal een tafel te 
staan, waaromheen 6 stoelen geplaatst worden.  

b. Aan de kant van de lift bij de glazen wand komt een water- en koffiepunt.  
c. De virtuele informatiezuil komt naast de stalen buis te staan. In deze buis zit 

al de bekabeling. Het is belangrijk dat de achterkant van de informatiezuil 
functioneel wordt ingericht. 

 
St. Jozef:  
a. Het servicepunt wordt omgebouwd tot flexibel kantoor met glazen deur. 

Hiervoor dient nog een ontwerp gemaakt te worden. 
b. De virtuele informatiezuil is al geplaatst, maar nog niet in werking gesteld. 

 
Opmerking:  
De punten aangaande de recepties zijn per 1 januari 2019 nog niet gerealiseerd. 



 

2. Veiligheid:  
De receptievrijwilligers worden sfeerbeheerders (kritisch kijken, veiligheid) en 
zijn werkzaam volgens een rooster van 7 dagen. Ze maken indien nodig gebruik 
van een telefoon en bieden een luisterend oor aan de bewoners. 
De heer Rutten maakt de kanttekening dat steeds minder bewoners in de 
avonduren beneden zijn. 

 
3. Cultuuromslag:  

Deze maand start de scholing Hospitality en Schoonmaak voor de 
servicemedewerkers. De insteek is klantvriendelijkheid, klantgerichtheid. Hoe 
gaan we met onze cliënten om.  
 
Het voornemen is om de zorghulpen, gezien de aard van werkzaamheden, in 
deze scholing mee te nemen.  
 

2. 29 mei 2018 positief advies 
QDNA: Proteion gaat werken met een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek. 
 
3. 23 juli 2018 positief advies 
Businessplan extra financiële middelen 2019. 
 
4. 9 oktober 2018 positief advies 
De aansprakelijkheidsverzekering en het krantenabonnement voor nieuwe cliënten 
verloopt niet meer via Proteion. 
 
5. 11 december 2018 geen advies  
Er is een advies gevraagd over de begroting 2019. In een brief naar de bestuurder 
wordt aangegeven dat vanwege het ontbreken van informatie geen advies 
uitgebracht kan worden en het punt wordt doorgeschoven naar het overleg van 
januari 2019. 
 
8. Aantal formeel uitgebrachte ongevraagde adviezen 
Er is geen ongevraagd advies uitgebracht. 
 
 
10. Te realiseren doelstellingen 2018 en volgende jaren 
Jaarlijks stelt de cliëntenraad een plan op met de belangrijkste na te streven doelen. 

Voor 2018 (en verder) zijn deze weer geactualiseerd. 

 

 

 

 

Datum: februari 2019 
 
Ine Greve       Josine Bongaerts 
Secretaris cliëntenraad      Ambtelijk secretaris 
 


