
 
  

 

 

 

Jaarverslag Cliëntenraad Sprank 2018 

 

De Cliëntenraad  bestond in 2018 uit de volgende personen: 

 

De heer L.G. (Lieuwe)  Boonstra     voorzitter 

De heer J. (Jan) Schreuder     vicevoorzitter 

Mevrouw F.J. Pool-Helder     secretaris 

De heer J. (Jan) Haaijer      penningmeester 

Mevrouw W.F. (Wilma) Pruim-de Vos    lid 

De heer J. (Jonathan) Schumacher    lid 

Mevrouw C.O. (Cherida) Garconius      lid 

Mevrouw A.P.C. Brand-Meedendorp    ambtelijk secretaris 

 

De Clientenraad bestaat uit 7 leden met daaraan toegevoegd een ambtelijk secretaris. Van deze 

leden zijn er 5 verwanten en 2 leden van de raad zijn cliënten. De termijn van 4 jaar van Lieuwe 

Boonstra en Jan Haaijer was voorbij,  zij hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld voor een nieuwe 

termijn van 4 jaar. 

 

Wanneer de Cliëntenraad vergadert is dit altijd een vergadering zonder bestuurder en een tweede 

vergadering met de bestuurder. De samenwerking met de bestuurder van Sprank en de Cliëntenraad 

was prettig en goed. 

 

 De Cliëntenraad: 

 Heeft dit jaar 6 x vergaderd. Elke vergadering was voor een deel met de bestuurder en voor 

een deel zonder bestuurder; 

 heeft gesproken met de Raad van Toezicht; 

 heeft meegedacht over het meerjarenbeleidsplan; 

 heeft in de persoon van Jan Schreuder deelgenomen aan diverse sollicitatieprocedures; 

  heeft vragen van verwanten besproken en beantwoord; 

 was aanwezig bij de opening van de Tweede Toren in Bunschoten; 

 heeft in de persoon van Jonathan Schumacher meegedacht bij het inrichten van het 

Electronisch Cliënten Dossier; 

 geeft informatie in de Sprankel en in de sectornieuwsbrieven. 

 heeft dit jaar een nieuw reglement vastgesteld voor de Cliëntenraad en voor 

verwantenraden; 

 De leden van de Cliëntenraad hebben gezamenlijk een middag een cursus gevolgd over het 

kwaliteitskader. 

 

Op de vergaderingen met de Raad van Bestuur werden de leden van de Cliëntenraad bijgepraat over 

nieuwe en lopende ontwikkelingen. Zo ontstond er ruimte om met en namens de cliënten mee te 

denken en het Bestuur van adviezen te voorzien. 

 

Naast de jaarlijkse en regulier terugkerende onderwerpen, zoals de jaarrekening, de begroting en 

cliëntgebonden zaken heeft de Cliëntenraad in 2018 de volgende adviezen uitgebracht over: 



 
 

- mantelzorg- en vrijwilligersbeleid; 

- agressiebeleid en agressieprotocol; 

- vastgoedbeleid; 

- adviesaanvraag Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

- kwaliteitsrapport stichting Sprank; 

- faciliteren internet en telefonie op locaties; 

- automatisch incasso en aanvullende diensten; 

- verzending verkoopfacturen via e-mail; 

- adviesaanvraag meerjarenbeleidsplan; 

- adviesaanvraag verbouwing Parelstaete; 

 

De Cliëntenraad vindt overleg met lokaal Cliënten overleg van bewoners en verwantenraden 

belangrijk. In 2018 zijn er stappen genomen voor het ontwikkelen en maken van een nieuwsbrief 

voor cliënten en verwanten. Dit zal in het komende jaar verder uitgewerkt worden. 

 

De Cliëntenraad beoordeelde de ingebrachte stukken vooral op de positie van de cliënt en de 

cliëntvertegenwoordiging. Uitgangspunt is het belang van de cliënt waarbij kwalitatief goede zorg en 

goede begeleiding en het welbevinden van de cliënt het belangrijkste zijn. 

 

De Cliëntenraad dankt God onze Vader dat de zorg en begeleiding aan bewoners en cliënten mocht 

doorgaan. De raad heeft waardering voor de inzet van de Raad van Bestuur in de persoon van Anne 

Westerduin en de werkers op het bureau en op de locaties. Voor de toekomst hopen we, op een 

goede samenwerking met alle betrokkenen voor al de cliënten die ons dierbaar zijn. 

 

 

Lieuwe Boonstra       Froukje Pool  

Voorzitter       secretaris  


