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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Cliëntenraad (Cr) van Hornerheide. 
Het jaar 2019 mag wel als turbulent worden aangeduid. Het stond in het teken van vele 
veranderingen en verbeterslagen op alle niveaus van de organisatie Proteion, maar zeker 
ook voor de locatie Hornerheide. Voor bewoners, medewerkers, vrijwiligers en allen die 
direct betrokken zijn bij Hornerheide, was het een spannend en druk jaar. Gelukkig 
konden we het jaar afsluiten met goede resultaten en ons voorbereiden op 2020. 
 
De Cr heeft binnen het hiervoor geldende wettelijke kader tot doel om de belangen van 
alle bewoners van het Zorgcentrum Hornerheide op een zo goed mogelijke manier te 
behartigen. De Cr is geen belangenbehartiger voor individuele bewoners en hun 
familie/mantelzorgers,  maar zal die niet negeren. We gaan altijd met mensen in gesprek 
en dan wordt gekeken naar verbeterpunten voor het zorgcentrum als geheel. 
 
De Cliëntenraad van Hornerheide houdt zich bezig met een groot aantal onderwerpen die zijn te 
onderscheiden in de volgende taken: 

 Het volgen van ontwikkelingen binnen Hornerheide; 

 Het onderhouden van contacten met de bewoners en hun vertegenwoordigers; 

 Regelmatig contact met de werkvloer; 

 Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Hornerheide; 

 Participatie in de Centrale Cliëntenraad van Proteion en de daarbij behorende werkgroepen; 

 Naast de structurele aandachtspunten maakt de Cliëntenraad per jaar een selectie van 
speerpunten die extra aandacht verdienen. In 2019 is veel aandacht uitgegaan naar de 
verbouwing, het kwaliteitsmanagementsysteem en de inspectiebezoeken, maar ook naar de 
wijze waarop de organisatie vorm heeft gegeven aan haar kernwaarden: 
o Dichtbij 
o Inlevend 
o Daadkrachtig 
o Verbindend 
o Verantwoordelijk 

 
De hierboven genoemde kernwaarden van Proteion zijn uiteraard ook richtinggevend 
voor de Cliëntenraad van Hornerheide en we toetsen ons werk dan ook aan deze 
kapstok. 
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2. Bestuur 
Per 31-12-2019 was de samenstelling van de cliëntenraad als volgt:  
 
Mevr. H. Glessner   voorzitter (vanaf 3 december 2019) 
De heer H. Stollman  secretaris 
De heer H. Brouns  penningmeester 
De heer J. van Rijsse  lid 
De heer B. Killaars  lid 
Mevr. M. Pollaerts  ambtelijk secretaris 
 
Gedurende het verslagjaar namen we afscheid van 3 leden van de Cr: 
Mevr. K. Kloth, de heren P. Wolters (penningmeester) en de heer K. te Loo 
(voorzitter). De functies werden ruim voor het afscheid al gedeeltelijk overgedragen 
aan de opvolgers.   
Allen werden door Hilde Glessner en Frenk Niesten (locatiemanager) toegesproken 
en bedankt voor hun inzet voor Hornerheide gedurende vele jaren. Ze ontvingen een 
mooie oorkonde als blijvende herinnering en dank. Een prachtig boeket omlijstte het 
geheel. Na afloop van de vergadering namen diverse medewerkers nog op eigen 
wijze afscheid van de scheidende leden. 
 
De Cr heeft in 2019 volgens schema (zoals vermeld op de website van Proteion) acht 
keer vergaderd in aanwezigheid van de locatiemanager. Tijdens twee vergaderingen 
waren ook de teamleiders te gast. 
 

Datum Tijd Locatie 

8 januari 15.00 uur Hornerheide 

5 februari 15.00 uur Hornerheide 

2 april 15.00 uur Hornerheide 

7 mei 15.00 uur Hornerheide 

4 juni 15.00 uur Hornerheide 

1 oktober 15.00 uur Hornerheide 

5 november 15.00 uur Hornerheide 

3 december 15.00 uur Hornerheide 

 
Naast de reguliere bestuursvergaderingen werd ook door leden geparticipeerd in 
commissies van de Cr. Dit betrof de financiële commissie, de bouwcommissie en de 
commissie PR & Communicatie.  
Cr Hornerheide maakt deel uit van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Proteion waar 
beleidsonderwerpen van de gehele organisatie aan de orde komen. De voorzitter van 
de Cr Hornerheide participeert als afgevaardigde in de CCR. Hier vindt ook het 
overleg met de bestuurder plaats. 

Besproken beleidsonderwerpen Hornerheide  

Tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad zijn onderstaande beleidsonderwerpen 
aan de orde geweest:  
o Financiële situatie locatie Hornerheide  
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o Veiligheid locatie Hornerheide  

o Verbouwing locatie Hornerheide  

o Personele bezetting en werkdruk 

o Kwaliteit van wonen, zorg en welzijn o.a. naar aanleiding van het door de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitgebrachte rapport. 

Formeel uitgebrachte gevraagde adviezen  

De Cr geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die direct met de zorg van 
onze bewoners heeft te maken. Formeel advies werd in 2019 uitgebracht aan het 
management aangaande de Begroting 2019 (positief advies). 

 

Verscherpt toezicht Proteion 
Op 2 mei 2019 heeft een onaangekondigd bezoek plaatsgevonden van de Inspectie 
Gezonheidszorg & Jeugd (IGJ) en werd ook de locatie Hornerheide bezocht. Het 
onaangekondigde bezoek was een vervolg op een eerder bezoek op een andere 
locatie eerder in 2019.  
Hornerheide werd na het bezoek samen met de locatie in Venlo onder verscherpt 
toezicht geplaatst. De opdracht die Proteion kreeg was dat uiterlijk begin 2020 alle 
zaken op orde dienden te zijn, conform de kwaliteitsnormen voor goede zorg.  
De laatste maanden van het jaar is door alle medewerkers keihard gewerkt aan de 
verbeterpunten die Proteion diende aan te pakken om het verscherpt toezicht van 
tafel te krijgen. In januari 2020 zullen we de uitkomst vernemen. 
Opgemerkt dient nog te worden dat de Cr herhaaldelijk heeft aangegeven eveneens 
in gesprek te willen gaan met de IGJ. Volgens hun eigen werkwijze (zie website) is dit 
gebruikelijk, maar werd tot onze verbazing niet gehonoreerd in het verslagjaar. 
Onduidelijk is welke motieven hier een rol hebben gespeeld. 
 

3. Realisatie 2019 
De Cr had voor 2019 de volgende speerpunten / doelstellingen geformuleerd:  
• De verbouwing van de locatie Hornerheide  

• Verbeteren van de communicatie naar mantelzorgers en familieleden van de 

bewoners over het werk van de Cr, maar ook om meer contact te hebben met de 

bewoners en medewerkers op de locatie. 

 
Verbouwing 
Eind 2019 is een einde gekomen aan de zeer ingrijpende verbouwing op het terrein 
van de locatie Hornerheide. De bestaande 12 woningen zijn aangepast en uitgebreid, 
sommige met twee extra kamers, sommige met vier extra kamers. Tevens zijn 
clusters van twee woningen door middel van sluizen met elkaar verbonden. Deze 
verbouwingsplannen zijn steeds tijdig en uitvoerig met de bouwcommissie van de CR 
doorgesproken en met de wensen van de leden van de CR is steeds rekening 
gehouden. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de notulen van de gehouden 
vergaderingen in 2019, waarin alle onderworpen en besluiten aangaande de 
verbouwing nader verwoord zijn. 
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PR & Communicatie 
Het is belangrijk dat de Cliëntenraad van Hornerheide een duidelijke en zichtbare 
positie heeft in de organisatie. We willen dat iedereen weet (bewoners, familie en 
vrienden, vertegenwoordigers, medewerkers en management): 
- dat er een Cliëntenraad is  
- waarvoor de Cliëntenraad er is  
- waar de Cliëntenraad voor staat 
- en wie er deel uitmaken van de Cliëntenraad. 
Er is een nieuwe folder gemaakt die iedereen kan vinden in de woningen en ook als 
nieuwe vrijwilliger of bewoner ontvangt in het informatieboekje. 
Er wordt regelmatig een stukje geschreven in de Hornoscoop en de website is 
geactualiseerd. 
Als Cr willen we bovendien zoveel mogelijk contact hebben met en informatie 
verzamelen over hetgeen er leeft op de locatie. 
Helpend daarbij is dat enkele bestuursleden ook vrijwilligerswerk doen op de locatie 
of familieleden hebben die er verblijven. 
In 2019 is afgesproken dat elk bestuurslid een taak heeft om de woningen op 
regelmatige basis te bezoeken. 

 

4. Structurele aandachtspunten voor de Cr 
 

In het convenant dat de Cliëntenraad met Zorgcentrum Hornerheide heeft gesloten, 
staat vermeld over welke onderwerpen het management van Hornerheide de 
Cliëntenraad in de gelegenheid moet stellen om advies uit te brengen. Tevens is 
bepaald voor welke onderwerpen de Cliëntenraad instemming moet verlenen wil het 
management een voorgenomen besluit kunnen doorvoeren.  
Het management van Hornerheide heeft zich ook in 2019 hier strikt aan gehouden. 

 

Adviesrecht Instemmingsrecht 

Wijziging doelstelling of grondslag  Medezeggenschapsregeling  

Fusie of duurzame samenwerking  Klachtenregeling 

(Gedeeltelijke) overdracht zeggenschap 
in zorg  

Voor cliënten geldende regelingen 

(Gedeeltelijke) beëindiging of uitbreiding  
zorgverlening  

Profielschets klachtenfunctionaris 

Wijziging organisatie van zorgverlening  Procedure zorgplannen 

Profielschets Raad van toezicht en Raad  
van bestuur  

Algemeen beleid Proteion: 
- Kwaliteit 
- Veiligheid 
- Hygiëne  
- Voeding 
- Geestelijke verzorging 
- Recreatie en ontspanning 
- Maatschappelijke bijstand 

Vaststelling begroting en jaarrekening  Toelatings- en ontslagbeleid cliënten 

Huisvestingsbeleid, ingrijpende  Sociaal plan bij verbouwing, nieuwbouw 
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verbouwing, nieuwbouw en verhuizing  of verhuizing 

Selectie en benoeming leidinggevenden  Inrichting ruimtes zorgverlening 

 Selectie en benoeming onafhankelijke 
ondersteuning 

 
Als overige structurele aandachtspunten voor de Cr gelden:  

 Bejegening en gastvrijheid; 

 Personele bezetting en ziekteverzuim; 

 Resultaten cliëntentevredenheidsonderzoek; 

 Resultaten (externe) audit(s) en inspectierapport(en); 

 Privacy cliënten. 
 

5. Slotopmerking 
Tot slot willen wij niet onvermeld laten dat er ook dit jaar weer een bijzondere en 
zeer constructieve samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de leden van de raad 
en met de locatiemanager, de heer F. Niesten. We zijn daarnaast erg blij en dankbaar 
voor de ondersteuning van de ambtelijk secretaris, mevr. M. Pollaerts. 
We vinden dit bijzonder en niet vanzelfsprekend. 
Mede hierdoor wordt het werk van onze CR op een positieve manier mogelijk 
gemaakt en scheelt het de leden heel veel werk. 

 
We sloten het jaar af met kerstwensen en een mooi kerststuk van de Cr voor elke 
woning op het terrein van Hornerheide. Dat werd zeer gewaardeerd door zowel 
bewoners, medewerkers als ook familieleden die op dat moment aanwezig waren. 
 

 
 


