
 
 
 

 
 

 
 
Jaarverslag 2020 van de Cliëntenraad (CR) van Stichting Eykenburg 
 
 
 
Doelstelling van de Cliëntenraad 
 
De CR heeft tot doel de belangen van alle cliënten van de stichting te behartigen. Deze belangenbehartiging 
betreft zowel de intramuraal verblijvende cliënten als de extramurale cliënten. 
 
 
Samenstelling van de CR 
 
In dit verslagjaar was de commissie als volgt samengesteld. 
 
De heer R. Offers, onafhankelijk voorzitter; 
De heer T. Teunissen; 
De heer E. Dekker; 
De heer J. Meijer; 
Mevrouw G. Garskamp; 
Mevrouw D. Romijn – Ruijmbeke , tot juni 2020. 
 
De commissie is er dit jaar niet in geslaagd uitbreiding te vinden. Dit heeft tot gevolg dat de cliënten  die 
thuiszorg genieten en de bewoners van  Het Zamen geen directe vertegenwoordiger in de CR hebben. 
 
 
Vergaderingen 
 
De vergaderingen van de CR met de bestuurder en (leden van) het management team hebben ernstig 
geleden onder de Corona pandemie. Als gevolg van de lockdown konden een aantal vergaderingen niet 
fysiek plaatsvinden. 
 
De voorzitter had wekelijks, voorafgaand aan het bulletin van de bestuurder met informatie over de stand 
van zaken, telefonisch overleg met de bestuurder. Alle personeelsleden en de leden van de CR werden 
middels het bulletin op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en de genomen of de voorgenomen 
maatregelen. Daarnaast was er regelmatig mailverkeer over lopende zaken. 
 
Door het verbouwen van een ruimte op de begane grond werd het in het laatste kwartaal mogelijk om met 
inachtneming van de Corona maatregelen weer fysiek bij elkaar te komen en te vergaderen. 
 
 
Behandelde zaken 
 
Zoals eerder vermeld is er veel informatie gewisseld en besproken over Corona. 
Een ander steeds weer terugkerend onderwerp is de maaltijdvoorziening. De menucommissie onder 
aanvoering van de heer Teunissen besteedt hieraan veel aandacht een heeft naar het zich laat aanzien 
succes. 



 
De leden van de CR hebben ter gelegenheid van de jaarwisseling een geschenk ontvangen. 
 
Het strategisch kwaliteitsplan en de begroting zijn aan de CR voorgelegd en door bestuurder en 
management leden nader toegelicht. De CR kon zich in de gepresenteerde voornemens en de financiële 
gegevens goed vinden. Stichting Eykenburg staat er gezond voor, hetgeen onderstreept wordt door een 
positieve reactie van het Zorgkantoor. 
 
Het plan om een tweede partnerafdeling te starten wordt toe gelicht en met instemming ontvangen. 
 
Het plan om een ‘Kookstudio’ te realiseren is inmiddels gerealiseerd. Er wordt door de deelnemende 
bewoners met veel enthousiasme gebruik van gemaakt. 
 
Het project WOLK. Een voorziening voor valpreventie blijkt succesvol, inmiddels is hieraan in de media ruim 
aandacht aan besteed. In de (kranten-)artikelen die zijn verschenen kwam Stichting Eykenburg goed in 
beeld. 
 
In 2020 is een plan ontwikkeld om te gaan werken met ‘Leefcirkels’ dit is gebaseerd op de nieuwe 
bepalingen in de Wet zorg en dwang. Dit houdt onder meer in dat cliënten niet in hun bewegingsvrijheid 
beperkt mogen worden. Dus minder gesloten deuren, maar bewaking middels domotica. De heer Meijer is 
hierbij namens de CR intensief bij betrokken. 
 
 
Maart 2021 
 
R. Offers, voorzitter 
 
 
 
 
 


