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Terugblik 

Allereerst een korte terugblik. Het is een mooi, maar bewogen jaar geweest.  

 

Enerzijds is er in 2017 veel moois bereikt. Zo is de cliëntenraad door het management en 

bestuur gevraagd om te adviseren over het voedingsgeldbeleid, het vijfjarenplan en het 

Project Valkenburg. Ook heeft de cliëntenraad het management ongevraagd geadviseerd 

over zaken die ter tafel kwamen tijdens de cliëntenraadsvergaderingen. De cliëntenraad kijkt 

met dankbaarheid terug. 

 

Anderzijds zijn in 2017 helaas meerdere leden van de cliëntenraad gestopt. De cliëntenraad 

kijkt met dankbaarheid, maar ook met weemoed, terug op de mooie momenten samen. Ook 

is in 2017 de vertrouwenspersoon van Stichting De Steenrots, de heer N.N., overleden en 

hebben we inmiddels kennis mogen maken met de nieuwe vertrouwenspersoon dominee 

N.N. uit Katwijk.  

 

Hieronder zullen bovengenoemde onderwerpen worden besproken.  
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Acties 

Welke acties heeft de Cliëntenraad het afgelopen jaar ondernomen? We zijn als 

Cliëntenraad 11 keren in vergadering bij elkaar geweest, waarvan tweemaal met de Raad 

van Bestuur, manager en Raad van Toezicht. Veel onderwerpen zijn besproken. 

In 2017 zijn N.N., N.N. en N.N. gestopt als cliëntenraadslid. N.N. was jaren voorzitster van 

de Cliëntenraad. N.N. was notulist en verantwoordelijk voor de contacten. Hij is verhuisd en 

niet meer woonachtig binnen De Steenrots. N.N. is er vanaf de oprichting van de 

cliëntenraad bij geweest en ondersteunde het secretariaat. We gaan hun aanwezigheid en 

inbreng heel erg missen. Inmiddels zijn ook twee nieuwe leden gestart. N.N. als nieuwe 

voorzitter, en N.N. als verantwoordelijke en contactpersoon voor Valkenburg. 

In 2017 heeft de cliëntenraad mogen adviseren over het voedingsgeld. Wij beseften dat er 

iets moest veranderen, maar ook dat het een zeer gevoelig thema was. Daarom heeft het 

voedingsgeld onze nadrukkelijke aandacht gehad. Het resultaat mag er zijn. Ook heeft de 

cliëntenaard in 2017 geadviseerd over het vijfjarenplan en de nieuwe locatie Valkenburg. Wij 

als Cliëntenraad zijn erg tevreden over het resultaat van De Steenrots en de nieuwe 

plannen. Ook zijn wij blij met de inbreng die wij als Cliëntenraad hebben mogen leveren. De 

cliëntenraad hoopt nauw betrokken te (kunnen) blijven. 

In 2017 heeft de cliëntenraad met een enquête onderzoek gedaan naar de invulling van de 

woensdagavondactiviteit. Dit omdat er normaal gesproken op woensdagavond werd 

gesport. De resultaten worden in 2018 nader besproken. 

In 2017 zijn er ook zo'n twee vacatures vervuld. De  Cliëntenraad heeft, samen met 

bewoners, gekeken naar extra vaardigheden als aanvulling op het team en voorgelegd aan 

de Locatiemananager. 
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Vanuit De Steenrots 

Wij hebben ook documenten ter advisering te lezen gekregen. 
 
 
Valkenburg: 
Inmiddels is de bouw van Valkenburg gestart en hopen de bewoners van de nieuwe 
locatie begin of medio april hier te kunnen intrekken. Het word spannend voor alle 
bewoners die hier naar toegaan maar ook voor de bewoners van de locatie De 
Reling. Hierover is besproken dat het overgaan naar de nieuwe locatie op een rustig 
tempo zal gaan. Ook in 2018 hoopt de Cliëntenraad hierin mee te denken. 
 
Beleidskader/vijfjarenplan: 
Het bestuur en management van De Steenrots wil een beleidskader/ vijfjarenplan 
opstellen. Hierin komt te staan waar de Stichting over vijf jaren wil staan en hoe dat 
gerealiseerd zal worden. Hierover is de Cliëntenraad gevraagd te adviseren. In 
2018 zal hierover verder worden gesproken/vergaderd met het bestuur en 
management. 
 
Voedingsgeld:  
In januari 2017 is de Locatiemananager gestart met het invoeren van het nieuwe 
beleid op voedingsgeld. Als Cliëntenraad hebben wij mogen en kunnen adviseren 
en zijn wij tot een gezamenlijk goed eindresultaat gekomen. 

 

Binnen de Cliëntenraad 

Inmiddels is er binnen de Cliëntenraad zelf het een en ander veranderd. Momenteel 
zijn de portfolio’s als volgt:  
 
N.N. – voorzitter 
N.N. – secretaresse 
N.N. – contactpersoon Valkenburg 
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Plannen voor de toekomst 

Wat willen we als Cliëntenraad in het jaar 2018 gaan doen? 
 
Onze doelen voor volgend jaar zijn:  

- het adviseren van de Raad van Bestuur over Valkenburg; 

- het ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur over wat er in 2018 ter 

tafel komt tijdens onze Cliëntenraadsvergaderingen; 

- het beleggen van een plenaire vergadering met alle bewoners. 

- In 2018 hopen we twee nieuwe leden te zoeken voor de Cliëntenraad, uit 

zowel Valkenburg als Katwijk. 

- In 2018 zijn er nieuwe sollicitaties voor onder andere Valkenburg. De 

Cliëntenraad hoopt dan weer betrokken te zijn bij de sollicitatiegesprekken. 

 

 

Ondertekening  

Datum: ………………………….. 

 

N.N. voorzitter 

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

 

N.N. secretaresse 

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

 


