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Terugblik 

Voor u ligt weer een nieuw jaarverslag van de Cliëntenraad, wat is het jaar weer 
omgevlogen. Voor de Cliëntenraad was het een druk jaar waarin we veel werk 
mochten verzetten met mooie resultaten. 
 

We hebben in het achterliggende jaar tweemaal gezamenlijk mogen vergaderen 
met de locatiemanager, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Dit zijn altijd hele 
fijne avonden, waarin we open met elkaar kunnen praten over het reilen en zeilen 
van De Steenrots. Daarnaast hebben we als Cliëntenraad ook vijf keer vergaderd. 
Tussendoor hebben we een paar keer een klein overleg met de locatiemanager 
gehad. 
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Acties 

 
 
Sollicitaties 
Zoals elk jaar mocht de Cliëntenraad weer sollicitatiegesprekken voeren om 
daarmee de locatiemanager te adviseren. 
 
Dit jaar is er een nieuwe functie binnen het team van De Steenrots gekomen, 
namelijk coördinerend begeleider voor ‘De Reling’, ‘De Werf’ en ‘De Oever’.  
Op deze functie hebben begeleiders gesolliciteerd die al werkzaam zijn bij De 
Steenrots. Om met hun een sollicitatiegesprek te voeren was nieuw voor de 
Cliëntenraad, maar daarmee ook heel leuk. Eens per drie maanden heeft de 
Cliëntenraad een evaluatiegesprek met de coördinerende begeleiders. 
 
 
Plenaire vergadering 
In mei heeft de Cliëntenraad een plenaire vergadering gehouden voor de bewoners 
van ‘De Oever’. In deze vergadering is verteld wat de Cliëntenraad doet en was er 
gelegenheid om vragen te stellen. Ook zijn er visitekaartjes uitgedeeld zodat de 
bewoners de Cliëntenraad kan bereiken. Het was een goede en fijne avond. 
 
 
Website  
De Steenrots heeft besloten een nieuwe website op te zetten, door de 
locatiemanager is de Cliëntenraad gevraagd om aan te geven wat zij graag op de 
website zouden willen zien.  
 
 
Dieet  
Van de locatiemanager kreeg de Cliëntenraad de vraag of ze kunnen adviseren 
over hoe De Steenrots met bewoners om moet gaan die dieetproducten gebruiken. 
De Cliëntenraad heeft toen geadviseerd dat de bewoners hun dieetproducten zelf 
dienen te betalen tenzij het op doktersadvies is, in dat geval zal het van het leefgeld 
betaald worden. 
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Vanuit De Steenrots 

Vanuit het team en locatiemanager hebben we ook dingen ter inzage en ter 
advisering gekregen. 
 
 
Informatiedocument Privacy- en Gegevensbescherming 
Er is voor de bewoners een document opgesteld waarin te lezen is hoe De 
Steenrots omgaat het informatie en hun persoonsgegevens. Tijdens een 
gezamenlijk overleg met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht heeft de 
Cliëntenraad hierover vragen gesteld en een duidelijk antwoord gekregen. 
 
 
Protocol ongewenst gedrag 
De Cliëntenraad heeft inzage gekregen in het protocol ongewenst gedrag.  
Hier zijn ook de nodige vragen over gesteld. Het document gaf duidelijkheid over 
hoe de begeleiding handelt in situaties waarin ongewenst gedrag voorkomt. 
 
De bovenstaande documenten heeft de Cliëntenraad goedgekeurd. 
 

 

Binnen de Cliëntenraad 
Nieuw lid 
Begin dit jaar hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen. We hopen dat N.N. 
een goede tijd bij ons mag hebben. 
 
Gezamenlijke Cliëntenraad  
In oktober heeft De Steenrots een nieuwe dagbestedingslocatie geopend met de 
naam ‘De Werf’. Hierdoor komen er ook mensen van buitenaf naar ‘De Werf’. Met 
deze nieuwe dagbesteding heeft De Steenrots drie locaties. In de Cliëntenraad 
zitten zowel bewoners van ‘De Reling’ als van ‘De Oever’. 
 
 
Portofolio’s  
Inmiddels is er binnen de Cliëntenraad zelf het een en ander veranderd. Momenteel 
zijn de portfolio’s als volgt:  
 
N.N. – voorzitter, secretaresse 
N.N. – notulist  
N.N. – contactpersoon Valkenburg 
N.N. – contactpersoon Valkenburg 
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Plannen voor de toekomst 

Wat willen we als Cliëntenraad in het jaar 2020 gaan doen? 
 
Onze doelen voor volgend jaar zijn:  

- Het (ongevraagd) adviseren van de Raad van Bestuur over wat er in 2020 
ter tafel komt tijdens onze Cliëntenraadsvergaderingen; 

- Meedenken over een tevredenheidsonderzoek 

Ondertekening  
Datum: ………………………….. 

N.N. voorzitter secretaresse  

............................................... 

N.N. contactpersoon ‘De Oever’  

............................................... 

 


