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1. Algemeen 

Per 31-12-2018 was de samenstelling van de cliëntenraad als volgt:  

 

De heer C.H. te Loo  voorzitter 

De heer P. Wolters  vicevoorzitter/penningmeester 

De heer H. Stollman  secretaris 

Mevr. H. Glessner  lid 

Mevr. K. Kloth -Smeets lid 

De heer J. van Rijsse  lid 

De heer B. Killaars  lid 

Mevr. M. Pollaerts  ambtelijk secretaris 
 

 

De voltallige cliëntenraad heeft in 2018 negen keer vergaderd in aanwezigheid van de 

locatiemanager.  

 

Ook vergaderden een tweetal subcommissie binnen de CR verschillende malen, soms in 

samenspraak met het management. Dit betrof de bouwcommissie en de commissie 

Communicatieverbetering richting mantelzorgers en familieleden. 

 

2. Besproken beleidsonderwerpen  

Tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad zijn onderstaande beleidsonderwerpen aan 

de orde geweest:  

• Financiële situatie locatie Hornerheide  

• Veiligheid locatie Hornerheide  

• Verbouwing locatie Hornerheide  

• Kwaliteit van wonen, zorg en welzijn   

 

3. Formeel uitgebrachte gevraagde adviezen  

Ten aanzien van onderstaande onderwerpen heeft de cliëntenraad een formeel gevraagd 

advies uitgebracht aan het management van Hornerheide:  

• Begroting 2018 (positief geadviseerd) 

• Conceptbegroting 2019 (positief geadviseerd) 

 

4. Evaluatie speerpunten/ doelstellingen cliëntenraad  

De cliëntenraad had voor 2018 de onderstaande speerpunten/ doelstellingen:  

• De verbouwing van de locatie Hornerheide  
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• Cliënttevredenheid  

• Waardigheid en trots, waarvan de uitslag begin 2019 bekend wordt. 

• Verbeteren communicatie naar mantelzorgers en familieleden van de bewoners. 

 

5. Verbouwing locatie Hornerheide. 

Eind 2018 is een begin gemaakt met een zeer ingrijpende verbouwing op het terrein van 

locatie Hornerheide. De vier chalets zijn niet meer van deze tijd en worden daarom 

afgebroken en de bestaande 12 woningen worden aangepast en uitgebreid, sommige met 

twee extra kamers, sommige met vier extra kamers. Ook worden de woningen twee aan 

twee 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 negen gehouden 

vergaderingen in 2018, waarin alle onderworpen en besluiten nader verwoord zijn. 

 

Tot slot willen wij de zeer prettige en constructieve samenwerking met de locatiemanager, 

de heer F. Niesten en de ondersteuning van de ambtelijk secretaris, mevr. M. Pollaerts, niet 

onvermeld laten. Mede hierdoor wordt het werk van onze CR op een positieve manier 

mogelijk gemaakt. 

 

Opgemaakt te Horn, maart 2019 

Cliëntenraad Proteion Zorgcentrum Hornerheide w.g.   

 

 

 

 

 

C.H. te Loo         H. Stollman 

Voorzitter      Secretaris       


