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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 2019 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 neemt deel aan de centrale menucommissie van het Facilitair 
bedrijf. 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 over voedingsaangelegenheden, de informatievoorziening voor 
bewoners c.q. cliënten en op het gebied van ontspanningsmogelijkheden en 
activiteiten.  
 
Per 1 januari 2019 was de samenstelling van de cliëntenraad adviescommissie als 
volgt: 
Mevrouw Aendekerk (Sterrebosch)  
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 
Mevrouw Puts is per 25 oktober 2019 gestopt als lid van de adviescommissie. 
 
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. Dit volgt op de wekelijkse zangactiviteit en ook de heer van Westrienen, 
cliëntvertrouwenspersoon sluit hierbij aan. Echter, door de toenemende zorgzwaarte 
is er geen sprake meer van gezamenlijk gedachten uitwisselen. De meerwaarde van 
de bijeenkomst zit in het samenzijn en op grond hiervan wordt besloten met de 
bijeenkomsten door te gaan.  
 
In navolging op locatie St. Jozef is ook op locatie Sterrebosch gestart met een 
maandelijkse zangactiviteit, maar ook hier is alleen sprake van een gezellige 
activiteit. Ondersteuning bij de zang wordt door mevrouw Tonnaer (St. Jozef) 
geleverd. 
 
 
2. Vergaderingen 
De cliëntenraad vergaderde zevenmaal dit jaar. De raad heeft een vooroverleg van 
een uur en aansluitend een regulier overleg van twee uur met de tactisch manager 
en de ambtelijke secretaris. 
 
De cliëntenraad adviescommissie vergadert tweemaandelijks, echter dit jaar 
viermaal. Het overleg duurt anderhalf uur. Er wordt gebruik gemaakt van een 
vooroverleg van een halfuur.  
 
De leden van de cliëntenraad nemen op toerbeurt deel aan het overleg van de 
adviescommissie om voeling met elkaar te houden. 
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3. Jaarvergadering 
De heeft plaatsgevonden op 16 januari 2018.  
 
 
4. Besproken beleidsonderwerpen 

▪ Begroting Sterrebosch & St. Jozef 2019 
▪ Jaarplan locaties Sterrebosch & St. Jozef 
▪ Implementatie ECD: cliëntportaal/ zelf roosteren 
▪ Formatieplan activiteitenbegeleiding  
▪ Attentieregeling Facilitair bedrijf 
▪ Verantwoording extra gelden  en adviesaanvraag 2020 
▪ Auditrapport, plan van aanpak PREZO en heraudit 
▪ IGZ-bezoek: onder verscherpt toezicht De Wachtpost en Hornerheide 
▪ Programma Zichtbaar Goede Zorg 
▪ QDNA-score meetmaand 
▪ Jaarvergadering 2020 
▪ Adviesaanvraag begroting 2020 

 
 
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 indien nodig uit.  
 
Dit jaar zijn de disciplines niet uitgenodigd. 
 
 
7.Aantal formeel uitgebrachte gevraagde adviezen 
1. 28 mei 2019 
Meedenken bij het toekomstbestendig maken van cliëntkamers qua stroomverbruik. 
Het voorstel van de raad is om dit samen met afdeling Vastgoed op te pakken 
middels een werkgroep. 
 
2. 24 september 2029  
Van beide locaties is de omschrijving van de verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2020 
doorgenomen en een positief advies gegeven. 
 
 
8. Aantal formeel uitgebrachte ongevraagde adviezen 
1. 15 januari 2019 
Met de begroting 2019 wordt akkoord gegaan op voorwaarde dat dat de huidige 
centrale menucommissie kan verbreden naar een centrale commissie Facilitair 
bedrijf. 
 
2. 5 november 2019 
Ongevraagd advies 15 januari 2019 begroting 2019: geconcludeerd kan worden dat 
de voorwaarde is afgewezen en de raad stelt voor dit maar te laten voor wat het is. 
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10. Te realiseren doelstellingen 2019 en volgende jaren 
Jaarlijks stelt de cliëntenraad een plan op met de belangrijkste na te streven doelen. 

Voor 2019 (en verder) zijn deze weer geactualiseerd. 

 

 

 

 

Datum: 12 maart 2020 
 
Vera Scheepers      Josine Bongaerts 
Secretaris cliëntenraad      Ambtelijk secretaris 
 


