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Inleiding 

In dit jaarverslag blikken we als cliëntenraad van Sint Jozef terug op het jaar 2021. Opnieuw 

een jaar waar COVID-19 (corona) van invloed is geweest op de werkzaamheden van de 

cliëntenraad. Het werkplan 2021 is ook dit jaar slechts ten dele uitgevoerd. Als cliëntenraad 

hebben we in de vergadering van 6 december 2021 dan ook besloten dat het werkplan 

2021 ook het werkplan 2022 zal zijn. We hopen van harte dat we in 2022 zaken op kunnen 

pakken en uit kunnen voeren om onze doelstellingen te bereiken.  

 

In 2021 is de verbouwing van Sint Jozef afgerond. Een nieuw gebouw dat alle 

randvoorwaarden biedt om de visie “hier voel ik mij thuis” uit te dragen. Als cliëntenraad 

hebben we bewondering voor het doorlopen proces, waarbij steeds aandacht is geweest 

voor de kwaliteit van zorg en voor het eindresultaat.  

 

Bezetting cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft in 2012 een nieuw lid mogen verwelkomen. Daarmee hebben we nu 

6 leden.  

Op 6 december 2021 is het voorzitterschap overgedragen. Onze nieuwe voorzitter heeft in 

2021 deelgenomen aan een cursus georganiseerd door het LOC. 

In 2022 gaan we actief op zoek naar nieuwe leden waarbij we graag een lid verwelkomen 

dat betrokken is bij de thuiszorg van Sint Jozef.  

 

Vergaderingen 

Als cliëntenraad hebben we een 4-tal vergaderingen bijgewoond. Vanwege de maatregelen 

in verband met corona zijn dit er minder dan oorspronkelijk gepland. De overleggen 

bestonden uit een vooroverleg met de cliëntenraad en aansluitend een overleg met de 

directeur-bestuurder. Deze is in 2021 deels afwezig geweest; het overleg heeft in deze 

periode plaatsgevonden met de beleidsmedewerkster.  

De overleggen hebben plaatsgevonden op de volgende data: 

 29 maart 

 31 mei 

 20 september 

 6 december 

 

Gedurende het jaar zijn enkele leden van de cliëntenraad aanwezig bij overleggen met het 

zorgkantoor. Op 20 september heeft voorafgaand aan het regulier overleg een overleg 

plaatsgevonden het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad 

zitting heeft in de Raad van Toezicht. In 2021 heeft er géén remuneratiegesprek 

plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. 
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Corona 

Zoals in de inleiding aangegeven is, is ook in 2021 COVID-19 van invloed geweest. Rondom 

de maatregelen die Sint Jozef heeft moeten treffen voor bezoekers, is regelmatig overleg 

geweest en we zijn als cliëntenraad goed geïnformeerd hierover.  

 

Uitgebrachte adviezen 

Gedurende het jaar 2021 heeft de cliëntenraad diverse adviezen uitgebracht. Dit betreft de 

volgende adviezen: 

 Kwaliteitsverslag 2020; Instemming d.d. 31 mei 2021 

 Jaarrekening 2020; Instemming d.d. 31 mei 2021 

 Jaarplan 2021;  Positief advies d.d. 31 mei 2021 

 (para)Medisch beleid;  Positief advies d.d. 20 september 2021  

 Begroting 2022;  Positief advies d.d. 6 december 2021 

 Statuten;   Positief advies d.d. 6 december 2021 

 

Werkplan 2021 

Het werkplan 2021 is slechts deels uitgevoerd kunnen worden. In de vergadering van 6 

december 2021 hebben we als cliëntenraad dan ook besloten om het werkplan 2021 voort 

te zetten in 2022. We blijven ons richten op het verwerven van (nog) meer 

naamsbekendheid om voldoende gevoed te (blijven) worden om onze adviserende taak 

goed uit te kunnen voeren. In 2021 hebben we ons wederom te weinig kunnen richten op 

de extramurale cliënten van Sint Jozef.  

 

Tot slot 

Ook 2021 was een bewogen jaar geweest. We blijven ons als cliëntenraad inzetten voor de 

belangen van de cliënten van Sint Jozef. 

 

 


