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Cliëntenraad Leyhoeve Zorg B.V. Tilburg november 2020, info-bulletin nr.5  

Beste Lezer,  

In ons vorige bericht van oktober jl. schreven we dat we blij waren dat u uw geliefden weer 
kon bezoeken na een lange periode van lock-down en stapsgewijze verruiming van de 
beperkende maatregelen.  

Na de maatregelen vanwege de corona-uitbraak in cluster Zonnebloem, zijn wij nu weer 
terug naar de beperkingen van twee weken geleden. 

De Cliëntenraad is betrokken bij de werkgroep die zich bezig houdt met de noodzakelijke 
maatregelen rondom corona in Leyhoeve Zorg. Deze werkgroep bestaat uit de directie, 
zorgmanagers, vertegenwoordigers van de medewerkers Zorg, Ondernemingsraad en 
Cliëntenraad.  
Het is van groot belang dat u uw wensen en suggesties blijft doorgeven aan de 
zorgmanagers zodat ze er, daar waar mogelijk, rekening mee kunnen houden. We hopen dat 
ze op uw begrip mogen rekenen als uw wensen mogelijk iets later dan u lief is, of niet 
vervuld kunnen worden. 
Ook nu geldt weer: Alleen samen kunnen we deze corona periode tot een goed einde 
brengen. Wij vertrouwen op uw medewerking. 

Nieuwe samenstelling Cliëntenraad 
Tijdens de Cliëntenraadvergadering van 3 november 2020 zijn drie leden van de CR 
afgetreden. Statutair zijn afgetreden mw. Joke Année-van Bavel (voorzitter) en mw. 
Annemiek Mutsaerts (lid). Zij hebben besloten geen nieuwe termijn te aanvaarden. 
Mw. Hilde Artoos is afgetreden na een extra jaar waarin zij de CR heeft ondersteund. 
De Cliëntenraad dankt deze dames voor hun enorme inzet in de afgelopen jaren. 

Als nieuw lid is aangetreden dhr. Sietse Hoogeboom (mantelzorger).  
Als aspirantlid kijkt mw. Gertrüd van Nimwegen (regulier) een poosje met ons mee. 
Mw. Everike van de Waarsenburg is de nieuwe voorzitter, waarbij zij een aantal maanden 
ondersteund zal worden door de afgetreden voorzitter. 
Dit betekent dat we nog een vacature hebben voor Secretaris of een lid. 

Samenstelling van de nieuwe Cliëntenraad per 4 november 2020: 
Voorzitter: Mw. Everike van de Waarsenburg (regulier) 
Secretaris: vacature 
Mw. Marie Bar (mantelzorger) 
Dhr. Sietse Hoogeboom (mantelzorger) 
Mw. Brenda van der Stappen (mantelzorger) 
Mw. Angeline Vilain (regulier) 
Aspirantlid: Mw. Gertrüd van Nimwegen (regulier) 

We zijn in overleg met de bestuurder voor het aantrekken van een onafhankelijke 
Cliëntenraad ondersteuner. Die kan ons helpen op het gebied van informatie en 
administratie, en kan de relatief jonge Cliëntenraad coachen.  
Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe kandidaten. Deze oproep geldt voor naasten van 
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bewoners van de zorg of van degenen die regulier wonen en die wijkzorg krijgen van 
Leyhoeve Zorg. Maar ook reguliere bewoners zonder zorg kunnen zich aanmelden. De 
Cliëntenraad bestaat namelijk uit leden van beide groeperingen, zorg en regulier. 
Heeft u ervaring in de zorg, of in administratieve of financiële functies dan is dat extra fijn, 
maar het is niet noodzakelijk. Belangrijk is dat u tijd en energie wilt inzetten om bij te dragen 
aan een goede kwaliteit van zorg voor de cliënten van Leyhoeve Zorg B.V.. 

Dus heeft u belangstelling en/of wilt u graag iets meer weten over het functioneren in de 
Cliëntenraad neemt u dan vooral contact met ons op. Wij geven graag meer informatie. We 
zijn bereikbaar via ons e-mailadres: clientenraad@leyhoeve.nl of via tel 06-40454910 
(voorzitter). 

Overige zaken 
- De reguliere vergaderingen van de Cliëntenraad en de overlegvergaderingen met de 
Bestuurder zijn doorgegaan via de digitale mogelijkheden.  

- De Cliëntenraad was betrokken bij het periodiek overleg van het Bestuur van Leyhoeve 
Zorg B.V.  met zorgkantoor VGZ op 19 oktober 2020. Een van de zorgpunten van de 
Cliëntenraad was de afname van intramurale zorgsuites in de Leyhoeve. De verdeling van de 
intramurale plaatsen wordt, in overleg van Zorgkantoor met Zorgaanbieders, regionaal 
bepaald en wordt afgezet tegen de regionale ontwikkelingen. Door bestuurder werd 
bevestigd  dat, wanneer een van de partners van reguliere bewoners van de Leyhoeve zorg 
nodig heeft, er binnen Leyhoeve Zorg B.V. ook intramuraal mogelijk is. Dit met het oog op de 
visie van de Leyhoeve ‘Samen aangenaam oud worden’ en om de drempel zo laag mogelijk 
te houden. 

- In het kader van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCZ) moet de 
huidige medezeggenschapsregeling hierop worden aangepast. De Cliëntenraad heeft in 
samenwerking met de Cliëntenraad van Leyhoeve Zorg Groningen een concept aangeboden 
aan het Bestuur van Leyhoeve Zorg B.V. Momenteel leggen we dit concept nog tegen een 
checklist van het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC) dat gepubliceerd werd in september 
2020. 

- Het bestuur van Leyhoeve Zorg B.V. heeft aan de Cliëntenraad om instemming gevraagd op 
het Kwaliteitsverslag 2019. Omdat de opmerkingen van de Cliëntenraad zouden worden 
meegenomen in het definitieve verslag, heeft de Cliëntenraad in de vergadering van 
instemming verleend. 

- De Cliëntenraad wil graag het contact met haar achterban intensiveren. Vanwege de 
beperkende corona maatregelen was het niet mogelijk om een algemene bijeenkomst te 
organiseren. Met deze bulletins informeren we u al over onze activiteiten. In het voorjaar 
publiceren wij het Jaarverslag over 2020. 
Het is belangrijk dat we uw mening en ideeën horen. Heeft u dus suggesties of ideeën dan 
horen we het graag. U kunt ons bereiken via ons e-mailadres: cliëntenraad@leyhoeve.nl. 
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