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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Cliëntenraad (Cr) van Hornerheide. 
Het jaar 2019 noemden we turbulent vanwege de vele veranderingen en 
verbeterslagen binnen Proteion en de locatie Hornerheide. Nou…..hoe noemen we 
dan 2020? 
Voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en allen die direct betrokken zijn bij de 
bewoners van Hornerheide, was het een jaar om nooit te vergeten! 
2019 konden we afsluiten met goede resultaten. We hadden geen idee wat ons in 
2020 te wachten stond. 
Vanaf half maart 2020 ging het land op slot en ook Hornerheide. 
Er werd vervolgens met man/vrouw en macht gewerkt om besmetting met het 
COVID-19 virus zoveel mogelijk in te dammen en onze kwetsbare bewoners te 
beschermen.  
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 en dat gold ook zeker voor de periode dat Hornerheide 
noodgedwongen haar deuren voor publiek moest sluiten. Voor sommige woningen 
kon al vrij snel een raamcontact worden georganiseerd en er gebeurde van alles om 
de bewoners bezig te houden en het gemis aan bezoek op te vangen. 
De Cr hield contact met de woningen via de mail en steunde daar waar dat mogelijk 
was.  
 
We stuurden steunkaarten, brachten bloemen, vlaaien en met kerst een mooie 
attentie. 
We onderhielden korte lijnen met het management en de temleiders en waren 
vooral ook bezorgd voor het personeel. De moed er in houden en door buffelen was 
bij hen het devies en we hebben daar enorm veel respect voor. 
Toen de maatregelen in de zomerperiode iets werden versoepeld konden bewoners 
weer bezoek ontvangen op hun eigen kamer en bezochten Cr leden voorzichtig weer 
enkele woningen. Op 15 december ging de boel weer op slot. Voor de tweede keer 
was er sprake van een lockdown en werd opnieuw een beroep gedaan op al die 
zorgverleners die toch al op hun tandvlees liepen. En dat juist rond kerst en 
nieuwjaar. Hoe erg kan het lopen…. 
Al met al was het een zwaar jaar met verlies, eenzaamheid en heel hard werken. Toch 
waren er ook veel lichtpuntjes waar men zich aan kon warmen. We blijven hoopvol 
en kijken uit naar de komst van het vaccin dat onze bewoners voldoende 
bescherming kan bieden tegen besmetting. 
 
In een jaarverslag kijken we natuurlijk terug op wat er in 2020 is gebeurd. Dat is zeker 
zinvol, maar bovenal moeten we hoopvol uitkijken naar het komende jaar. Het jaar 
2021 gaat beslist anders worden…..we gaan er in ieder geval samen een fantastisch 
jaar van maken! 
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3.  

Een greep uit de kaartjes die de Cr van Hornerheide 
elke week naar de woningen stuurde gedurende de 
lockdown. 
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2. Nieuwe wet -en regelgeving  

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 

 
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is in mei 2019 aangenomen door de 
Eerste Kamer en in werking getreden op 1 juli 2020. De nieuwe wet vervangt de oude 
wetgeving uit 1996. Zorginstellingen moeten uiterlijk voor 1 januari 2021 de 
medezeggenschapsregeling(en) aangepast hebben op basis van het gestelde in de wet. 
De Wmcz is net als de oude wet een kaderwet. Dit houdt in dat de zorgaanbieder en de 
cliëntenraad samen invulling geven aan de medezeggenschap en afspraken maken die passen 
bij de eigen situatie. 
Het doel van de Wmcz is het verstevigen van de positie van de cliëntenraden. De 
cliëntenraad krijgt daarom meer rechten. Op bepaalde onderwerpen wordt instemming van 
de cliëntenraad een vereiste in plaats van verzwaard advies. 
Proteion heeft in de loop van 2020 met alle cliëntenraden van de zorginstellingen en met de 
Centrale Cliëntenraad van Proteion een proces doorlopen om de bestaande reglementen aan 
te passen aan de wettelijke regels en hebben tevens een nieuw uniform huishoudelijk 
reglement opgesteld. 
Eind 2020 was een officieel moment gepland om alle reglementen formeel te ondertekenen. 
Dat moment moest vanwege de tweede lockdown worden verplaatst naar 2021. 
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3. Bestuur 
 
Per 31-12-2020 was de samenstelling van de cliëntenraad als 
volgt:  
Mevr. H. Glessner  voorzitter (vanaf 3-12-2019) 
De heer H. Stollman  secretaris en vice-voorzitter 
De heer H. Brouns  penningmeester 
Mevrouw L. Peters  lid 
De heer F. Lintjens  lid 
De heer H. Nijsen  lid 
Mevr. M. Pollaerts  ambtelijk secretaris (niet op onderstaande foto) 

 
Eind 2019 namen we reeds afscheid van 2 leden van de Cr: 
de heren Piet Wolters (penningmeester) en Kees te Loo (voorzitter). De functies werden ruim 
voor het afscheid al gedeeltelijk overgedragen aan de eerder  toegetreden opvolgers: Hilde 

Glessner als voorzitter en Har Brouns als penningmeester.   
In 2020 namen we vervolgens afscheid van Ben Killaars, Kitty Kloth en John van Rijsse. De 
voorzitter Hilde Glessner en locatiemanager Frenk Niesten spraken hun waardering uit voor hun 
inzet voor Hornerheide gedurende vele jaren. Ze ontvingen een mooie oorkonde als blijvende 
herinnering en dank en een zonnig boeket bloemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de loop van 2020 mochten we drie nieuwe leden verwelkomen: 
Frans Lintjens, Leonne Peters en Har Nijssen.  
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We kunnen wel stellen dat er een geheel nieuw team in 2020 is gevormd. 
Dat vroeg van de Cliëntenraad en de individuele leden tijd en aandacht om ingewerkt te 
raken.  
Door de komst van de nieuwe bestuursleden was het van belang om een inwerkprogramma 
te ontwerpen. 
Op 24 september werd o.l.v. de voorzitter van de Cr en in aanwezigheid van een afvaardiging 
van de teamleiders een inwerkprogramma naar ieders tevredenheid uitgevoerd. 
 
De Cr heeft in 2020 volgens schema (zoals vermeld op de website van Proteion) zeven keer 
vergaderd in aanwezigheid van de locatiemanager. Tijdens twee vergaderingen waren ook de 
teamleiders te gast. 
Door de Coronamaatregelen kwam een vergadering te vervallen (april). Er werd wel 
telefonisch afgestemd tussen de manager en de voorzitter van de Cr. 
Tussentijds vond regelmatig overleg plaats tussen Cr en management over de begroting van 
Hornerheide, de voortgang met betrekking tot de besmettingsgraad bij bewoners en het 
personeel en de communicatie naar de achterban. 
 

Datum Tijd Locatie 

7 januari 15.00 uur Hornerheide 

4 februari 15.00 uur Hornerheide 

3 maart 15.00 uur Hornerheide 

7 april geannuleerd  

12 mei telefonisch  

8 juni 11.00 uur Hornerheide 

4 augustus 15.00uur Hornerheide 

1 september 11.00 uur Hornerheide 

3 november telefonisch  

1 december 15.00 uur Hornerheide 

 
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. 
 
Naast de reguliere bestuursvergaderingen is ook door leden geparticipeerd in commissies 
van de Centrale Cliëntenraad.  
Dit betrof: 
- de financiële commissie (door Har Brouns) 
- de commissie PR & Communicatie (niet in 2020) 
- de Commissie Kwaliteit & Veiligheid (door Hilde Glessner).  
 
Verder nam de Cr Hornerheide op 10 maart deel aan de voorstelling “Tesoro”, uitgevoerd 
door Titia Brassé. Zij vertelde het liefdesverhaal van een echtpaar en de uiteindelijke opname 
van de man op een psychogeriatrische afdeling. 
Op 30 november namen twee leden online deel aan het Landelijk Congres Cliëntenraden.  
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4. Het jaar 2020 in vogelvlucht 
 
Besproken beleidsonderwerpen Hornerheide:  
Tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad zijn onderstaande beleidsonderwerpen aan de 
orde geweest:  
o Financiële situatie locatie Hornerheide  

o Veiligheid locatie Hornerheide  

o Herbestemming Boskapel en vervallen toegankelijkheid restaurant Ciro 

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,  

o Uitvoering nieuwe auditsystematiek 

o Voorbereiding op de externe Prezo audit van Perspekt. 

o De implementatie van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van 2018. De 
wet is in mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en ging op 1 juli 2020 in werking. 
Ten gevolge hiervan kregen Cliëntenraden tot 1 januari 2021 de tijd om het 
Medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement aan te passen.  

o Uitkomsten Cliënttevredenheidsmetingen 

o Procedure zorgleefplan-besprekingen 

Formeel uitgebrachte gevraagde adviezen  

De Cr geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die direct met de zorg van onze 
bewoners heeft te maken. Positief advies werd in 2020 uitgebracht over de volgende 
beleidsonderdelen: 
- Begroting locatie Hornerheide 2020; 
- Het Rookbeleid; 
- Gebruik Boskapel voor de reguliere wekelijkse Eucharistievieringen op zondag; 
- Verstrekken van koffie/thee aan bewoners en vrijwilliger; 
- Begroting locatie Hornerheide 2021. 
 
Wat verder ter tafel kwam…. 
o Tijdens de vergaderingen van de Cr Hornerheide vindt ook steeds de voorbereiding plaats 

van de overleggen van de Centrale Cliëntenraad met de bestuurder van Proteion. Tevens 
wordt er na deelname van dit overleg teruggekoppeld wat besproken is. 

o Voordracht en kennismaking met de nieuwe Cliëntvertrouwenspersoon van Hornerheide, 
Mathieu Meex uit Thorn. 

o De coronabesmettingen en beddenbezetting en communicatie met mantelzorgers, 
personeel en vrijwilligers over te nemen maatregelen. 

o De uitvoering van het ‘adoptieplan’ door de leden van de Cr. 
o Promotie van de Cr: het in 2019 ingezette plan om  
o de Cliëntenraad van Hornerheide een duidelijke en zichtbare positie te geven, is in 2020 

verder vormgegeven. Enkele onderdelen moesten we helaas ten gevolge van de 
Coronamaatregelen opschorten of op een andere manier vormgeven. 

o De Cr heeft inmiddels een vaste rubriek in de Hornoscoop.  
o Mantelzorgers en 1e contactpersonen hebben twee keer een brief ontvangen van de Cr 

om ook hen een riem onder het hart te steken en aan te geven dat de nieuw 
samengestelde Cr -zodra dat dit kan- zich zal voorstellen en haar plannen met hen 
bespreekt.  

o Specifieke ‘hart onder de riem’-acties richting woningen t.b.v. bewoners en personeel.  
o Voorbereiding op de jubileumactiviteiten ‘100 jaar Hornerheide’ en de betrokkenheid van 

de leden van de Cr. 
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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 Cr en de locatiemanager, de 
heer F. Niesten. We zijn dankbaar voor de ondersteuning die we van de ambtelijk secretaris, 
mevr. M. Pollaerts mogen ontvangen. Hierdoor kunnen we ons werk nog beter doen. We 
vinden dit bijzonder en niet vanzelfsprekend. 
 
We sloten het jaar af met kerstwensen en een mooi kerststuk van de Cr voor elke woning op 
het terrein van Hornerheide en voor elke bewoner een kerstbal. We brachten het persoonlijk 
rond. Dat werd zeer gewaardeerd. Zie hier een impressie. 

 

 
 

 

We hopen dat we met dit jaarverslag hebben getoond dat we als Cliëntenraad 
gedurende 2020 de hierboven aangegeven kernwaarden van Proteion ook 
daadwerkelijk hebben uitgedragen. 
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Bijlage 
De Speerpunten uit het Cr werkplan 2020  
 

Voor 2020 had de Cliëntenraad van Hornerheide gekozen voor de volgende speerpunten 
(beschreven in het Werkplan 2020): 
 
1. Implementatie van de nieuwe Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen 

naar de werkpraktijk van de Cliëntenraad Hornerheide: gerealiseerd 
 

2. Optimalisatie contact leden Cliëntenraad met bewoners en medewerkers: niet 
optimaal gerealiseerd. 
Eind 2019 is een voorstel aangenomen (adoptieplan) waarmee elk lid van de 
Cliëntenraad een cluster van 2 woonunits als vast bezoekpunt heeft. Hiermee 
kunnen we waarborgen dat er voldoende contact bestaat tussen de Cliëntenraad en 
de bewoners en we voeling houden over wat er leeft en speelt. 
 

3. Voortgang verbeterplan Zichtbaar Goede Zorg en inspectiebezoek voorjaar 2020: 
gerealiseerd. 

 
4. Besteding van de extra kwaliteitsgelden; gerealiseerd door participatie in de 

commissie Kwaliteit& Veiligheid van Proteion 
 
5. Cliënttevredenheid: gerealiseerd. 

Het meten van de mate van tevredenheid van bewoners is een jaarlijks terugkerend 
onderdeel van het proces van kwaliteitsverbetering. 
De Cliëntenraad van Hornerheide haalt daar aandachtpunten uit voor bespreking 
met het management van de locatie. 
 

6. Ledenwerving Cliëntenraad: gerealiseerd 
Eind 2019 namen we afscheid van 3 leden w.o. zowel voorzitter als penningmeester. 
Van de 8 leden bleven er 5 over. Begin 2020 namen we nog eens van 2 leden 
afscheid waarmee we 3 leden overhielden. Gelukkig konden we in totaal 3 nieuwe 
leden verwelkomen en is de Cr Hornerheide weer compleet. 
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Bijlage: Columns Hornoscoop Cliëntenraad 
 
Column Hornoscoop 1e kwartaal 2020 
 
Alle dagen van het jaar een gelukkig nieuwjaar 
Het nieuwe jaar 2020 is alweer een eindje op weg (9 dagen oud) en het is niet de bedoeling om 
mensen nog een gelukkig nieuwjaar te wensen…eigenlijk wel een beetje gek zo’n regel. Je zou dat 
het hele jaar moeten kunnen doen toch? 
Ik ging eens op onderzoek uit om te ontdekken hoe dat nu precies zit; of er echt een formele 
regel bestaat in een land als Nederland, dat dichtgespijkerd lijkt van wetten en regels!  In een 
berichtje in de Flair –dat ik las in de wachtkamer bij de tandarts- stond dat er geen echte regel is. 
Het is meer een traditie. Op 6 januari (Driekoningen) behoor je de kerstversiering de deur uit te 
doen en is het ook de bedoeling om te stoppen met je goedbedoelde nieuwjaarswensen. In de 
loop van de tijd schijnt de datum iets te zijn opgeschoven naar 15 januari omdat veel mensen de 
eerste week van het jaar nog vakantie hebben en elkaar dan pas weer in de tweede week tegen 
komen. In de tweede week van januari worden de beste wensen dus daarom nog ‘geaccepteerd’. 
Mijn eerste contact met Hornerheide was op 7 januari; de vergadering van de Cliëntenraad van 
Hornerheide.  
Omringd door een druilerige regen liep ik van de parkeerplaats richting vergaderruimte. 
De paden op het terrein waren inmiddels gereed en ik hoefde niet door de modder te baggeren.  
Wat is er de afgelopen maanden hard gewerkt! De verbouwing is zo goed als afgerond en nu is 
het wachten op de tuinaanplant in het voorjaar. Dat lijkt nog ver weg….maar gaat toch heel erg 
rap….het is zó weer maart en dan is het jaar alweer voor een kwart achter de rug. 
Op weg naar mijn bestemming kwam ik een vrijwilliger tegen die met een mevrouw in een 
rolstoel aan de wandel was: weer of geen weer….een frisse neus halen is belangrijk. Ik liep naar 
hun toe om hen gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze waren verrast om door een ‘vreemde’ 
aangesproken te worden, maar ook blij met de vriendelijkheid. Elkaar tegemoet treden met 
vriendelijkheid….daar gaat het om zei de vrijwilliger. ‘Dat hoeft niet alleen met nieuwjaar maar 
alle dagen van het jaar’, zei ik. De mevrouw in de rolstoel glimlachte. Daar doe ik het voor, alle 
dagen van het jaar! 

 
Op 11 december bezocht de Cliëntenraad van Hornerheide (voorzitter Hilde Glessner en 

secretaris Huub Stollman) alle woningen en trakteerde de 
bewoners op een mooi kerststukje. 
Iedereen was blij verrast! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vanaf januari 2020 zullen de leden van de Cliëntenraad 
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regelmatig in de woningen aanwezig zijn om wat bij te praten en te helpen daar waar nodig. 
Hierdoor ontstaat er op een informele manier meer contact tussen bewoners, familie, 
medewerkers en de Cliëntenraad en weet men elkaar gemakkelijker te vinden en te spreken over 
hetgeen ieder bezighoudt.  
 
Onlangs nam Kees te Loo, na 13 jaar trouwe dienst als vrijwilliger en bestuurslid van de 
Cliëntenraad, afscheid als voorzitter en droeg de ‘hamer’ over aan Hilde Glessner. We namen 
tevens afscheid van Piet Wolters en Kitty Kloth.  

 
Column Hornoscoop 2e kwartaal 2020 
 
Zorgtoppers ontvangen bloemetje van de cliëntenraad van Hornerheide 

Maandagmorgen 23 maart jl. kregen een aantal ZORGTOPPERS van Hornerheide een hart onder 
de riem gestoken. Zij staan dagelijks in de vuurlinie en onder grote druk. De lokale cliëntenraad 
bezorgde bij alle 12 woningen, de 4 teamleiders, de 2 ondersteuners, de ambtelijk secretaris en 
de tactisch manager een prachtig bloemstukje. Men was duidelijk positief verrast, zoals uit de 
foto’s blijkt. Bloemsierkunst Annemiek uit Horn vond het idee zo goed, dat zij de stukjes deels 
gesponsord heeft, waarvoor onze hartelijke dank. Het is een klein gebaar van dankbaarheid voor 
het geweldige werk, dat deze mensen dag in dag uit verrichten. Hopelijk komen we samen 
gezond door deze Corona-crisis heen.  
 
Het hart wordt niet dement 
 
Eind vorig jaar las ik een mooi artikel van Annelies Hendrikx in de Limburger met als titel “Het 
hart wordt niet dement”. Mensen met dementie hebben veel liefde en troost nodig. Ik heb het 
artikel al die tijd bewaard omdat het zo sprekend was. 
Mensen met dementie mogen dan misschien niet zoveel meer weten, maar ze hebben wel nog 
gevoelens. Gezondheidszorgpsycholoog en psychogerontoloog Huub Buijssen (66) uit Hegelsom 
schreef er een boek over dat vooral een oppepper is voor naasten/mantelzorgers van mensen 

met dementie.  
Dat hartje op de voorkant van het boek bracht me op het idee 
om dit jaar buttons uit te delen onder de bewoners met de 
tekst: mijn hart is niet dement. Misschien vinden mensen dat 
een gek idee, maar symbolisch kan ik die boodschap 
misschien overbrengen met een stukje tekst uit het boek.  
Bij alle aandacht voor wat er verloren gaat bij dementie, 
besloot psychogerontoloog Huub Buijssen de aandacht te 
verleggen naar wat er behouden blijft.  
 
Het emotionele brein gaat namelijk niet, veel minder of veel 
later pas verloren. Mensen met dementie hebben gevoelens, 
ze kunnen genieten, ze verlangen naar liefde en aandacht en 
willen nuttig zijn. Net als alle mensen. Dat is belangrijk, want 
dat zijn aanknopingspunten om contact te blijven houden met 
elkaar. Vergelijk het maar met iemand die van de ene op de 
andere dag doof wordt. Wat ga je dan doen? Je gaat de 
zintuigen aanspreken die het nog wel doen: je gaat gebaren 

maken, dingen laten zien, plaatjes zoeken. Dat vinden we vanzelfsprekend. Zoiets moeten we 
met mensen met dementie ook doen. Als iemand geen dingen kan onthouden die zich recentelijk 
hebben afgespeeld, moet je daar geen vragen over gaan stellen. Je kunt het beter hebben over 
wat behouden blijft: ervaringen, herinneringen en gevoelens. Dat is misschien wel het 
kostbaarste wat we hebben.’ 
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Ik hoef geen deskundige te zijn om te zien en te voelen hoe bewoners reageren op zoiets kleins 
als een hartje. Dat teken is universeel en wordt door iedereen herkend als iets liefs, iets waar je 
blij van wordt. Dat gun ik onze bewoners…..dus…..dit jaar hartjes op het menu! Eens kijken of we 
een sponsor kunnen vinden die de hartjes ter beschikking wil stellen. Bij deze stuur ik ze alvast 
figuurlijk. 
Dit geldt natuurlijk ook voor al onze mantelzorgers. Zij vormen voor de bewoner de emotionele 
schil en de oh zo belangrijke verbinding met wat was en nog steeds is. Het is hartverwarmend om 
te mogen aanschouwen hoe liefdevol men pogingen doet om in contact te blijven. 
Volgende week ga ik naar “Tesoro”; een voorstelling van Titia Brassé over het proces van loslaten 
van je geliefde naaste, over….gastvrijheid, communicatie…., snelle interpretaties en gekleurde 
gedachtes. Over hartzaken dus.  
 
Column Hornoscoop 3e kwartaal 2020 
 
Van half maart tot half juni ging Nederland volledig op slot. Rare tijden voor iedereen maar 
vooral voor onze bewoners, hun mantelzorgers, de vrijwilligers en het zorgpersoneel. 
Er is al veel over geschreven over het thema Coronacrisis en iedereen heeft regelmatig brieven 
ontvangen over de actuele situatie bij Hornerheide, de bezoekregelingen en de 
besmettingsgraad. 
Dat ga ik niet nog eens dunnetjes overdoen. 
De Cliëntenraad ging ook in lockdown hetgeen onder andere betekende dat we geen fysieke 
vergaderingen meer hadden vanaf begin maart. Pas 9 juni 2020 kwamen we weer bij elkaar met 
1,5 meter afstand! Fijn om elkaar weer te zien en bij te praten. 
Dat betekende overigens niet dat er geen werk op ons bordje lag. Veel gebeurde per mail en via 
de telefoon waardoor de belangrijkste zaken wel aan de orde konden komen. De vergaderingen 
van de Centrale Cliëntenraad van Proteion verliepen via beeldbellen.  
 
Wat vroeg de afgelopen maanden om onze aandacht? 

• We namen afscheid van twee bestuursleden: John van Rijsse en Ben Killaars 

• We maakten kennis met de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon voor Hornerheide; de heer 
Mathieu Meex 

• We zijn op zoek gegaan naar nieuwe leden voor het bestuur en daarin geslaagd 

• We brachten met Pasen een bloemetje naar de woonunits om iedereen sterkte te wensen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• We brachten advies uit over de bezoekregelingen 

• We adviseerden over het nieuwe beleid ‘Eten en drinken’ van Proteion 
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• We bestudeerden de nieuwe Wet Medenzeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en 
de noodzakelijke aanpassingen van onze reglementen. De nieuwe WMCZ is op 1 juli j.l. in 
werking getreden. Voor einde van het jaar moeten alle nodige aanpassingen zijn 
gerealiseerd. 

• We hielden de vinger aan de pols wat betreft de voortgang van het kwaliteitstraject van 
Proteion en beoordeelden het kwaliteitsjaarverslag 2019 

• Advisering m.b.t. de jaarcijfers 2019 en de begroting 2020. Vooral de leegstand tgv de 
Coronacrisis veroorzaakt een gat in de begroting. 

• Daarnaast heeft de Cliëntenraad elke week een kaartje gestuurd naar de afzonderlijke 
woonunits om hun een hart onder de riem te steken en hen te laten weten dat we personeel 
en bewoners steunen en er voor hen zijn als dat nodig was. 

 
Kortom….we hebben niet stilgezeten, ook al konden en mochten we lijfelijk niet van betekenis 
zijn. 
Het tij is inmiddels gekeerd. We mogen weer van alles, maar daarin schuilt ook meteen een 
risico. Voorzichtigheid en verstandig omgaan met de versoepelingen is het devies. 
 

 
 
Eind augustus starten we in ieder geval met de kennismakingsronde voor de nieuwe 
bestuursleden en de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon van Hornerheide. Tevens zullen de 
bestuursleden weer regelmatig de woonunits bezoeken.  
Het ligt in de bedoeling om in het najaar een bijeenkomst te organiseren voor alle mantelzorgers 
om kennis te maken met de Cliëntenraad, de nieuwe vertrouwenspersoon en om informatie te 
verstrekken over de betekenis van de nieuwe Wet- en regelgeving voor de bewoners van 
Hornerheide. Nadere berichtgeving hierover volgt nog. 
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Column Hornoscoop 4e kwartaal 2020 
 

In november brachten Huub 
Stollman en Har Brouns van 
de Cr lekkere vlaaien naar 
de woningen en het 
directiegebouw als blijk van 
waardering en als oppepper 
voor bewoners en het 
personeel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gingen eind 2020 bovendien aan de 
slag met het maken van een kerstpresentje voor de woningen en de bewoners en brachten dit 
voor kerst naar de woningen. 
Zie ook pagina 8 van het jaarverslag 2020. 
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“In de loop van de tijd zie je 

bewoners achteruit gaan, en dat 

grijpt je aan”  

’t Winkelke van Hornerheide bestaat 5 jaar! 
Een warme, gezellige en liefdevolle nostalgische ontmoetingsplek voor bewoners maar ook voor 
de vrijwilligers die ’t Winkelke runnen! 
Normaal staat er rond deze tijd ook een kerstboom, maar door Corona is de winkel gesloten 
helaas. Voor Hornoscoop mochten we even aan tafel met drie van de zeven vrijwilligers. 
 

 
Foto: v.l.n.r. Maria Vos, Jan-Piet Kaldenbach, Margriet Stollman 

’t Winkelke wordt gerund door vrijwilligers en twee medewerkers van Hornerheide. Vlak voor 
kerst ging de Cliëntenraad met hen in gesprek over hun bijzondere ervaringen. 
Een korte impressie van deze bijzondere ontmoeting. 
 

Bij binnenkomst valt meteen de wand met de boeken op. 
Die straalt een en al huiselijkheid uit. De zondagse ‘kop- en 
schotels’ op tafel en het Smyrna tafelkleed plaatsen je 
meteen terug in de tijd. 
 
Voor veel bewoners, 
vrijwilligers en het 
personeel van 
Proteion Hornerheide 
is ’t Winkelke sinds 

haar ontstaan een begrip geworden. Voor de Cliëntenraad van Hornerheide is het een onmisbaar 
onderdeel van het zorgcentrum. 
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt bij zowel de bewoners als ook de vrijwilligers dat mensen 
de gang naar ‘t Winkelke enorm missen. Ze missen elkaar, ze missen de gezelligheid en ze missen 
de vrijwilligers (en dat is wederzijds). De afgelopen vijf jaar is het echt een plek geworden van 
mooie ontmoetingen, gelukkige gezichten, gezelligheid en waardevolle herinneringen die steeds 
opnieuw worden opgehaald en verteld. 
 
Vijf jaar geleden - om precies te zijn op maandag 9 november 2015- werd 't Winkelke van 
Proteion Hornerheide onder grote belangstelling van bewoners, mantelzorgers, medewerkers en 
de cliëntenraad geopend. 't Winkelke is een nostalgische winkel waar bewoners (onder 
begeleiding van  vrijwilligers), de mogelijkheid hebben om boodschappen te doen en 
bijvoorbeeld verzorgingsproducten of zoetwaren kunnen ‘kopen’ en samen een kop koffie 
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Jan-Piet: “Ik kan er een heel 

boek over schrijven”  

Margriet: “Het is prachtig om te 

zien dat mensen opbloeien bij het 

zien van al die herkenbare 

producten”  

drinken met iets lekkers erbij. Meest belangrijk is nog dat ze daar producten tegenkomen die ze 
meteen herkennen vanuit hun verleden en dan blijven de verhalen niet uit. 
 
’t Winkelke is open op maandag en woensdag 
van 10.00 tot 11.30 uur en op zaterdagmiddag 
van 14.00-15.30 uur. 
In de eerste periode van haar bestaan was het ook ’s avonds open, maar dat bleek voor de 
bewoners en de vrijwilligers niet echt haalbaar. 
Er is een vast rooster waarbij steeds twee vrijwilligers worden ingepland per dagdeel. De inkoop 
van de spullen wordt gedaan door een medewerker van Proteion op basis van bestelling. De 
koppels zijn in de afgelopen jaren een hecht team geworden dat aan een half woord genoeg 
heeft om alle taken uit te voeren. Volgens Margriet is het een soort ‘familie’ geworden. Soms 
nemen de vrijwilligers hun kleinkinderen mee en dan is het zo mooi om te zien hoe de bewoners 
hierop reageren. Dat is goud waard.  
 
In de beginjaren konden ook patiënten van Ciro hun inkopen doen in ’t Winkelke. Dat sprak zich 
al snel rond. De toestroom van patiënten maakte dat de oorspronkelijke bedoeling -een 
ontmoetingsplek voor de bewoners van Hornerheide- wat op de achtergrond dreigde te geraken. 
Het was soms zo druk, vertelt Margriet, dat er zich een file van mensen vormde in de gang omdat 
het binnen te druk was. Die toestroom was overigens wel begrijpelijk omdat er op het terrein en 
ook in de directe omgeving geen voorziening was waar men iets kon kopen, al was het maar een 
tube tandpasta of iets lekkers voor bij de koffie. Uiteindelijk is besloten om ’t Winkelke alleen 
toegankelijk te laten zijn voor de bewoners 
van Hornerheide. 
 
Uit de verhalen die tijdens ons bezoek over 
tafel gaan is duidelijk voelbaar en merkbaar 
dat de ‘winkel’-vrijwilligers erg aan de 
bewoners zijn gehecht. De mensen die op 
het terrein komen wonen zijn weliswaar vergeetachtig maar meestal nog wel redelijk 
aanspreekbaar. In de loop van de tijd zie je hoe ze achteruit gaan en afhankelijker worden. Dat 
grijpt je aan. Het zijn toch ook jouw mensen en we kennen vaak hun hele geschiedenis. We zien 
schilders, leraren, directeuren, verpleegkundigen, winkeleigenaren en -bedienden, boeren, 
slagers, vaders, moeders (nu opa’s en oma’s) etc. voorbij komen. Mensen die verantwoordelijke 
beroepen hebben gehad en een waardevol leven hebben geleid. Ik kan er een heel boek over 
schrijven vertelt Jan-Piet. Tot hun laatste snik willen ze hun waardigheid behouden. De 
herinneringen die worden opgehaald vanuit de 
herkenning van voorwerpen en producten in de 
winkel zijn stuk voor stuk prachtige levens. Je ziet 
ze opbloeien zegt Margriet en het feit dat ze zelf 
iets kunnen ‘kopen’ is ongelooflijk belangrijk voor 
hun eigenwaarde. 
Op de vraag welke wens deze vrijwilligers hebben 
voor 2021, antwoorden ze bijna in koor: ”dat ‘t 
Winkelke nog lang mag blijven bestaan” en voor 
ieder van hen geldt dat ze er zelf heel veel 
voldoening en plezier aan beleven. De waarde 
van die glimlach op het gezicht van een bewoner 
bij het zien van die snoepjes uit hun kindertijd…..is onbetaalbaar! 

 
 



 
Jaarverslag Cliëntenraad Hornerheide 2020 
   Pagina 17 

 

2021 Jubileumjaar 
 
Het jaar 2021 staat in het teken van het 100 jarig jubileum van Hornerheide. 
Ooit begonnen als sanatorium in 1921 en anno 2021 uitgegroeid tot een vermaard 
Expertise Centrum (CIRO) voor longziekten en op het terrein kwam ook de 
zorginstelling Hornerheide van Proteion waar vooral mensen verblijven met dementie.  
Proteion en Ciro zullen als organisaties ieder op een eigen wijze vorm en inhoud geven aan het 
jubileumjaar en daarover een brede promotiecampagne opzetten. 
Daarnaast -en los van beide organisaties- is er een Stichting 100 jaar Hornerheide opgericht om 
er een echt ‘verbindend’ dorpsfeest van maken waarbij de reeds bestaande en mogelijk nieuwe 
verbanden tussen Horn/Leudal en Hornerheide een boost kunnen krijgen. 
Leden van de Cliëntenraad participeren in de stichting waardoor er een directe link is tussen alle 
betrokken partijen. 
 
De stichting heeft voor 2021 een uitgebreid programma samengesteld, rekening houdend met de 
overheidsmaatregelen om Coronabesmetting zoveel mogelijk uit te sluiten. 
 
In het kort alvast de verschillende programmaonderdelen: 
1. Er komt een gedenkboek over 100 jaar Hornerheide (auteur is Jac Wijnands uit Horn) 
2. De glas-in-loodramen van Charles Eyck krijgen als bijzonder kunstwerk een plek op het 

terrein van Hornerheide zodat iedereen ze kan bewonderen. Ze staan nu ergens opgeslagen 
in een depot en zijn daardoor aan ieders ook onttrokken. 

3. Er wordt op het terrein een multifunctioneel paviljoen gebouwd met 
kapelfunctie/stilteruimte. De architect heeft reeds opdracht gekregen om de tekening te 
maken en de bouw voor te bereiden. 

4. Voor de bewoners komen er elektrische duo fietsen en een Jeu de Boules baan  
5. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt een scholenproject uitgevoerd, 

waarbij kinderen en jongeren kunnen kennis maken met de geschiedenis van Hornerheide, 
het groen en de kunstwerken.  

6. Gedurende het hele jaar zijn er feestelijke activiteiten voor bewoners, 
mantelzorgers/vertegenwoordigers, vrijwilligers en personeel. 

7. Het aanzien van het monumentale hoofdgebouw van het voormalig sanatorium krijgt een 
facelift. 

8. Op het voorterrein van Hornerheide zijn tussen de bomen alvast tulpenbollen gepoot door 
leden van de Rotary Leudal zodat we bij aankomst komend voorjaar een kleurrijk onthaal 
krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rotary Leudal bollenplantmiddag 28 november (Foto Frans Lintjens) 



 
Jaarverslag Cliëntenraad Hornerheide 2020 
   Pagina 18 

 

OPROEP  
Hebt u nog oude foto’s van uzelf of familieleden op Hornerheide en wilt u die ter beschikking 
stellen voor publicatie in het gedenkboek, neem dan contact op met Huub Stollman, secretaris 
van de stichting. 
 
Ansichtkaart van het Sanatorium uit 1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Terugblik 2020: Wát een jaar!  
Een jaar van veranderingen en uitdagingen! Voor iedereen maar ook voor de Cliëntenraad van 
Hornerheide. 
 
Het is december 2020 en ik kijk terug op een zeer bewogen jaar. 
Corona heeft flink huisgehouden; zieke bewoners, overlijdens van dierbaren, zieke medewerkers, 
ook zieke bestuursleden van de Cliëntenraad. We hielden de moed er in met hoop op betere 
tijden. We hebben geprobeerd om ons werk zo goed mogelijk te doen.   

Het was ook het jaar van liefdevolle 
betrokkenheid van mantelzorgers (ondanks alle 
beperkingen), van veel aandacht voor de belaste 
zorgverleners, van bewustwording dat niet alles 
vanzelfsprekend is.  
Deze coronatijd zet ons aan het denken. Ik heb 
het gevoel dat we door de crisis weer meer begrip 
krijgen voor eenvoud, voor kleine dingen, 
dierbare momenten. Voor elkaar.  
 
Dit kaartje vond ik onlangs in mijn brievenbus op 
zo’n dag dat je een beetje ‘lichtheid’ nodig hebt. 
Zo’n klein gebaar dat je doet glimlachen en je 
eigen situatie relativeert.  
Corona is nog steeds onder ons en zal dat ook nog 
wel even zijn. Maar er is meer dan dat en dat 

moeten we niet uit het oog verliezen. Ik gun iedereen een gezond jaar met veel lichtpunten! 
 
 


