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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het verslag van het bestuur van de Cliëntenraad van Hornerheide over het jaar 
2021. Er is weer veel gebeurd en we doen hier globaal verslag van. 

 

Voor de bewoners, de medewerkers, de vrijwilligers en de Cliëntenraad van Hornerheide was 
het wederom een jaar vol wisselende gebeurtenissen. Corona bleef ons bezighouden en allen 
die direct betrokken zijn bij de bewoners van Hornerheide, bleven net als in 2020 druk in de 
weer om het hoofd boven water te houden. 
Het was ook het jaar dat we een jubileum hadden te vieren. Op 7 mei 2021 bestond 
Hornerheide namelijk 100 jaar. Het grootste deel van de uitvoering van jubileumactiviteiten 
was in handen van de Stichting 100 jaar Hornerheide. Het stichtingsbestuur bestond uit drie 
leden die tevens ook lid waren van de Cliëntenraad. Daarmee was er dus een zeer kort lijntje 
tussen de Cr en de stichting. 
De overige bestuursleden hadden bovendien ook een specifieke taak op zich genomen in de 
uitvoering en boden daarmee een waardevolle aanvulling aan het jubileumteam. 
 
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. 
Het was ook in 2021 lastig om direct contact te hebben met de bewoners en hun naasten. 
We mochten -net als in 2020- slechts sporadisch in de woningen komen. 
We hebben wel gezocht naar andere manieren om in contact te blijven en brachten vlaaien, 
keramische hartjes, een heuse jubileumtaart 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. 
 
In de zomerperiode werden de maatregelen iets versoepeld en mochten bewoners weer 
bezoek ontvangen op hun eigen kamer. CR-leden bezochten ook weer voorzichtig en 
beschermd enkele woningen.  
Op 15 december ging de boel echter weer op slot. Voor de vierde 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 een jaar waarin onze bewoners voldoende bescherming genieten tegen besmetting en 
ten gevolge daarvan ernstig ziek worden. 
 
Het jaar 2022 gaat beslist weer anders worden…..we gaan er in ieder geval samen weer 
tegenaan en er een heel goed jaar van maken! 
 
Bestuur Cliëntenraad Hornerheide 

Januari 2022 
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2. 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 
 
Vanaf mei 2021 nam Jan Puper, voorzitter Cliëntenraad De Kreppel en St. Magdalena, als 
toehoorder deel aan de vergaderingen. Dit in aanloop naar de samenvoeging van de 
Cliëntenraden in Leudal in 2022. 
In het jaarverslag 2020 zijn we al kort ingegaan op de samenwerking met de Cliëntenraad van 
De Kreppel en St. Magdalena. We hebben zowel in 2020 als ook in 2021 gesprekken gevoerd 
over de mogelijke samenvoeging van de Cr’s van de drie zorgcentra in Leudal. De voortgang 
werd ietwat belemmerd door de geldende maatregelen. 
Eind 2021 hebben beide cliëntenraden besloten tot samengaan per 1 januari 2022. De 
planning is daarop aangepast en mogelijk volgt in de loop van 2022 ook de formele 
samenvoeging. Komend jaar zien we als proefjaar om een formule te bedenken waarmee we 
recht kunnen doen aan de onderlinge verschillen en juist de overeenkomsten kunnen 
benutten en elkaar kunnen versterken. 
Of zoals de voorzitter zo mooi in het jaarverslag 2021 heeft verwoord: “Niet de verschillen 
motiveren ons, maar de overeenkomsten. Immers de cliënt staat centraal.” 
 
De Cr heeft in 2021 volgens schema 12 keer vergaderd, waarvan 4 x digitaal en 1x telefonisch 
met de tactisch manager.  
Door de Coronamaatregelen kwam één vergadering te vervallen (januari).  
Tussentijds vond regelmatig overleg plaats tussen Cr en management over actuele zaken, 
zoals: stand van zaken financiën Hornerheide, de besmettingsgraad bij bewoners en het 
personeel en de communicatie naar de achterban. 

 
Vergaderdata 2021 

Datum Tijd Locatie 

5 januari 15.00 uur (geannuleerd)  

2 februari 15.00 uur (digitaal)  

2 maart 15.00 uur (digitaal)  

6 april 15.00 uur (digitaal)  

4 mei 15.00 uur Hornerheide 

3 juni 15.00 uur Hornerheide 

6 juli 15.00 uur Hornerheide 

18 augustus Telefonisch HG en FN  

7 september 15.00 uur Hornerheide 

5 oktober 15.00 uur Hornerheide 

2 november 15.00 uur Hornerheide 

7 december 15.00 uur Hornerheide 

 
Naast de reguliere vergaderingen van de Cr Hornerheide participeren bestuursleden ook in 
de volgende commissies: 
- Fietsbrigade  
- Bouwcommissie (nieuwe paviljoen) 
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Cr Hornerheide maakt deel uit van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Proteion waar 
beleidsonderwerpen die betrekking hebben op de hele organisatie aan de orde komen 
(Overlegvergadering met bestuurder Proteion). De voorzitter van de Cr Hornerheide 
participeert als afgevaardigde in de CCR. Ter voorbereiding op de CCR vindt tevens 
agendaoverleg plaats met alle Cr-’s van Proteion (Vooroverleg CCR). 
 
Naast de reguliere bestuursvergaderingen participeert de Cr Hornerheide in commissies van 
de Centrale Cliëntenraad.  
Dit betrof: 
- de financiële commissie (door Har Brouns) 
- de Commissie Kwaliteit & Veiligheid (door Hilde Glessner).  
 

3. Het jaar 2021 in vogelvlucht 
 
De Cr Hornerheide hanteert een vaste agenda waarin zowel lopende zaken aan de orde 
komen als specifieke beleidsonderwerpen vanuit Proteion die ook direct Hornerheide raken 
en ter bespreking worden aangereikt door de Centrale Cliëntenraad. 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt door onze ambtelijk secretaris Mariëtte 
Pollaerts. 
Tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad zijn in 2021 onderstaande beleidsonderwerpen 
aan de orde geweest:  
o Coronamaatregelen en communicatie met bewoners, medewerkers, 1e contactpersonen 

en vrijwilligers; 

o Verloop vaccinaties bewoners; 

o Formele vaststelling Medezeggenschapsreglement en Huishoudelijk reglement 

Hornerheide i.h.k.v. de nieuwe Wet (Wmcz; medezeggenschap cliënten zorginstellingen); 

o Stand van zaken financiën locatie Hornerheide;  

o Veiligheid locatie Hornerheide (valpreventie en medicatie incidentie); 

o Personele bezetting en werkdruk; 

o Kwaliteit van wonen, zorg en welzijn;  
o Uitvoering nieuwe auditsystematiek (vast auditteam bezoekt 2x per jaar elke zorglocatie 

van Proteion); 

o Voorbereiding op de externe Prezo audit van Perspekt; 
o Bezoek Inspectie (zomer) en gesprek met voorzitter Cr; 

o De implementatie van de Wet Zorg en Dwang; deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige 
zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen 
met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). 

o Uitkomsten Cliënttevredenheidsmetingen (QDNA); 

o Procedure zorgleefplan-besprekingen; 

o Ervaringen met het team specialisten Ouderengeneeskunde. 

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 2021 uitgebracht over de volgende 
beleidsonderdelen: 
- Het Rookbeleid; 
- Beleid Eten & Drinken; 
- Begroting zorglocaties Leudal 2022 (na positief advies van de financiële commissie van de 

Cr-en Leudal). 
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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 Afstemming met de Cliëntvertrouwenspersoon van Hornerheide, Mathieu Meex uit 
Thorn. 

o Kennismaking met de WZD-verpleegkundige 
o De uitvoering van het ‘adoptieplan’ door de leden van de Cr. 
o Promotie van de Cr in de Hornoscoop (we hebben een vaste rubriek sinds 2019) 
o Voorbereiding op de jubileumactiviteiten ‘100 jaar Hornerheide’ en de betrokkenheid van 

de leden van de Cr. 

o Ervaringen met de webinars van Proteion (er hebben er 3  plaatsgevonden i.h.k.v. het 
jubileumjaar) 

o Berichtgevingen vanuit het LOC (Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden) 

o Deelname aan dialoogbijeenkomst van de LOC  “Ouder worden 2020-2040”. 
 

4. Werkplan 2022 
 

Het werkplan 2022 borduurt voort op de in 2021 ingezette weg. 
Speerpunten die blijven zijn: 

- Contact met de bewoners 

- Fysieke bijeenkomst met mantelzorgers/ 1e contactpersonen 
- Voortgang verbeterplan kwaliteit en veiligheid 

Nieuwe speerpunten in 2022 zijn: 

- De implementatie van de Wet Zorg en Dwang 
- Nieuwe organisatiestructuur van Proteion 

- Bouw paviljoen 
- Realisatie Cliëntenraad Leudal 

- Zichtbaarheid Cr op de display4All in de woningen 

- Reguliere afstemming met de Cliëntvertrouwenspersoon van Hornerheide 

- Deelname teamleiders aan het lokale overleg van de Cr 

 

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 
tactisch manager, de heer F. 
Niesten. We zijn bovendien 
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. 
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We sloten het jaar af met een gezellige lunch (op afstand) en met kerstwensen en een mooi 
kerststuk van de Cr voor elke woning op het terrein van Hornerheide, uitgereikt aan de 
bewoners tijdens de lichtjestoer op 17 december 2021. 
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Bijlage:  

Bijdragen aan de Hornoscoop vanuit de Cliëntenraad in 2021 
Januari 2021: 
Over de nieuwe samenstelling van de Cliëntenraad (even voorstellen) 
Over 100 jaar Hornerheide 
Over het 5-jarig jubileum van ’t Winkeltje 
Over het boek “De vrolijke mantelzorger” 
 
April 2021: 
Voortgangsberichten en acties van de Cliëntenraad 
Over de hartjes van Etie 
Over het jubileumboek “Honderd Jaar Hornerheide; elke dag gewoon bijzonder” van Jac 
Wijnands  
Over het opknappen van het pleintje voor het hoofdgebouw 
  
September 2021: 
Over de onthulling van het gedenkteken en de glas in loodramen van Charles Eijck 
Over het aanbieden van de eerste elektrische duo-fiets (gesponsord door de RaboBank en de 
Stichting 100 jaar Hornerheide) 
Over de film “The Father” 
Over de nieuwe vormgeving van het Welkompresentjes voor nieuwe bewoners  
 
December 2021: 
Over het aanbieden van de elektrische rolstoelfiets (gesponsord door de Rotary-Leudal en de 
Stichting 100 jaar Hornerheide) 
Over de invloed van muziek op het brein 
Over het boek VerpleegThuis van Teun Toebes 
Over het plaatsen van de klaprozen van keramiek bij het gedenkteken 
 

 
 
 
 


