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De Centrale   Cliëntenraad 
 

Wat deden we in 2020? 
We hebben 9 keer vergaderd in 2020. Soms met de bestuurder. Vaak ook met 

andere medewerkers van De Lichtenvoorde. Zij kwamen informatie geven. We 

vergaderen ongeveer een keer in de maand. Dit is altijd op een dinsdagmiddag van 

twee uur tot vier uur. In coronatijd hebben we digitaal vergaderd via Zoom. In dit 

verslag staan eerst de onderwerpen waar we advies en instemming over hebben 

gegeven. Daarna komen de andere onderwerpen waarover we hebben gepraat. 

 

Wie zijn wij? 
In 2020 zaten de volgende mensen in de cliëntenraad: 
 

Krijn    Faradin  Annie   Sabine        José 
Buchly  Zidi   Hess   Westerveld        Schmitz-Wickermann    

 

 

   

    
Melvin        Roland         Carmen      Adrie  
Huinink        Bannink         Luttikholt  Vaags 
 

Ondersteuning Centrale  Cliëntenraad 

 

 

 

 

 

Tsjikke  Benedictus           Annemiek Dekkers 
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Advies 
De Lichtenvoorde heeft over de volgende onderwerpen advies gevraagd aan de 

Centrale Cliëntenraad: 
 

Onderwerp: 
 

 

Kwaliteitsrapport 2019 

 

Gemma Groot Severt heeft uitleg gegeven 

Waar gaat het over: De Lichtenvoorde moet een Kwaliteitsrapport 
maken. Dat moet van de overheid. Het gaat over de 
kwaliteit van zorg. Gemma Groot Severt komt vaak 
in de Centrale Cliëntenraad om met ons te praten 
over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. 
Wij mogen meedenken en meepraten hierover.  
 

De titel van het Kwaliteitsrapport 2019 is hetzelfde 

als in 2018: ‘In gesprek met elkaar’.  

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat gaat er 

dan veranderen? 

Wat vinden wij ervan: Wij zijn trots op De Lichtenvoorde omdat ze 
openstaan voor kritiek. Wij als Centrale 
Cliëntenraad komen op voor alle cliënten en mogen 
kritisch zijn.  Er wordt naar ons geluisterd en er 
wordt wat mee gedaan.  
 
Wij vinden het belangrijk dat De Lichtenvoorde 
zowel kijkt naar wat fout gaat als naar wat er goed 
gaat. Dat is in dit rapport erg duidelijk zichtbaar.  
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Onderwerp: 

 

 

 

 

Beleidsplan Wet zorg en dwang (Wzd) en 
benoeming Wzd functionarissen 
 

Angelique Mostermans heeft uitleg gegeven 

 

 

Waar gaat het over: De Lichtenvoorde heeft een beleidsplan gemaakt 
over de Wet zorg en dwang (Wzd). De 
Lichtenvoorde wil op een goede en zorgvuldige 
manier omgaan met de Wet zorg en dwang. Dit 
heet ook wel onvrijwillige zorg. Je mag niet zomaar 
onvrijwillige zorg toepassen. Je komt dan aan de 
vrijheid van de cliënten. De rechten van de cliënt 
moeten beschermd worden. Om zo’n besluit te 
nemen moet er naar allerlei regels gekeken 
worden.  
 
Ook moet er een functionaris Wet zorg en dwang 
(Wzd-functionaris) aangesteld worden. Voor De 
Lichtenvoorde zijn dat Elske Roel, Peter de Vink en 
Angelique Mostermans. Eén keer in de 3 of 4 weken 
bespreken ze het beleid en de zorgplannen waarbij 
onvrijwillige zorg wordt toegepast. De Wzd-
functionaris moet toetsen of de maatregel wel 
noodzakelijk is. Elke 3 maanden kijken ze of de 
maatregel kan stoppen of afgebouwd kan worden. 
Dit moet ondertekend worden door de cliënt en 
een goede vertegenwoordiger (mentor, verwant). 
 
 

Wat vinden wij ervan: Wij willen een positief advies uitbrengen over het 
beleidsplan. We vinden dat De Lichtenvoorde een 
duidelijk stappenplan heeft. Er zijn een aantal 
belangrijke regels. De rechten van cliënten worden 
beschermd. Cliënten worden altijd betrokken. Dat 
vinden wij een goede manier van doen.  
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Ons advies is ook positief over de benoeming van 
de Wzd functionarissen. Het is goed dat er een arts 
bij zit en dat zij vaak samen overleggen. Ze bekijken 
dan of de onvrijwillige zorg nog nodig is of al 
afgebouwd kan worden. Dat is belangrijk.  
Wij wensen op de hoogte te blijven.  

 
 

Onderwerp:  
 

  

Mantelzorgbeleid 
 
Charley Immens heeft uitleg gegeven 
 

Waar gaat het over: We hebben vrijwilligers bij De Lichtenvoorde maar 
ook mantelzorgers.  
 
Het verschil is dat mantelzorgers door een cliënt zelf 
gevraagd worden om te helpen. Dat kan 
bijvoorbeeld een broer, zus, collega of buurman zijn.  
 
De Lichtenvoorde is niet verantwoordelijk voor 
mantelzorgers maar wil ze wel meer gaan bieden. 
Bijvoorbeeld dat ze mee mogen doen met scholing 
vanuit De Lichtenvoorde. Of dat ze gebruik mogen 
maken van de logeeropvang zodat ze wat rust 
kunnen krijgen. Mantelzorgers mogen ook bij de 
zorgplanbespreking zijn, als de cliënt dat wil. 
 

 

Wat vinden wij ervan: Wij vinden het goed dat er meer aandacht komt 
voor mantelzorgers want zij zijn heel belangrijk 
voor veel cliënten.  
 
Wij vinden dit een positieve ontwikkeling. 
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Onderwerp: 
 

 

Begroting voor 2021 
 
Charley Immens heeft uitleg gegeven 

 
 

Waar gaat het over: De Lichtenvoorde krijgt veel geld, maar heeft ook 
heel veel kosten. Het is wel belangrijk om te sparen. 
Er is dit jaar veel geld uit de spaarpot gegaan door 
corona. De Lichtenvoorde heeft veel extra kosten 
moeten maken. Er moesten mondkapjes en extra 
desinfectiemiddelen worden gekocht. Daarvoor is 
het extra potje fijn. Maar er moet ook weer wat 
meer geld in dat potje. Volgend jaar willen we weer 
sparen.  
 
Het meeste geld gaat naar het personeel. We gaan 
geen nieuwe mensen aannemen, we hebben nu 
voldoende personeel. We willen wel graag 
personeel behouden. Er gaat een zak geld naar de 
huisvesting; het wonen en werken. De rest van het 
geld gaat op aan eten, drinken, energie en andere 
kosten. Er is in 2021 ook geld voor 
medezeggenschap. Alle plannen konden in 2020 
door corona niet doorgaan. Dit kan nu in 2021. 
 
Ook zijn er in 2021 weer geluksmomenten voor 
cliënten van De Lichtenvoorde. Het geld wat 
sommige cliënten hebben overgehouden van 2020 
kunnen ze niet meenemen.  

Wat vinden wij ervan: Het was een duidelijke uitleg.  
 
We vinden het knap dat de cliënten volgend jaar 
toch geluksmomenten kunnen krijgen terwijl De 
Lichtenvoorde dit jaar toch heel veel kosten heeft 
moeten maken vanwege corona. 
 
Wij geven akkoord op de begroting van De 
Lichtenvoorde voor 2021.  

 



7 Jaarverslag 2020 
 

 

Onderwerp:  
 

 

De Lichtenvoorde over 5 jaar 

  

Hans Poortier heeft uitleg gegeven 

Waar gaat het over: De Lichtenvoorde gaat doelen stellen voor over 5 
jaar. In 2025 willen we dat in de Achterhoek voor alle 
leeftijden en alle cliënten de zorgverlening goed 
aansluit bij de wensen van de cliënt/ verwant. 
 
Er zijn 2 hele belangrijke dingen. 
We willen dat de kwaliteit van de zorg die we 
leveren op alle locaties goed of uitstekend is. Als 
het nu nog niet goed is, dan willen we dit 
verbeteren de komende jaren. Dit vinden wij ook 
heel belangrijk. Het gaat om de kwaliteit. 
 
Het andere doel is dat we over 5 jaar minimaal 1 
nieuwe locatie willen hebben. Onze cliënten 
worden steeds ouder. We willen een locatie voor 
mensen met een intensieve zorgvraag. Voor 
mensen die veel verzorging, verpleging en 
medicijnen nodig hebben. En dat we op andere 
locaties dingen hebben aangepast voor deze 
doelgroep. Zodat we meer mensen met een grote 
zorgvraag kunnen ondersteunen.   
En dat alle jongvolwassenen (tot 21 jaar) ook bij ons 
kunnen blijven wonen. We willen ze een overgang 
bieden van de jeugdgroep naar volwassen worden. 
Dit gaan we in fases doen.  
  

Wat vinden wij ervan: Wij vinden dit mooie doelen. We begrijpen dat dit 
tijd nodig heeft. De Lichtenvoorde neemt daarom 5 
jaar om dit te bereiken. Wij vinden dit een goede 
kijk op de toekomst. Wij vinden het belangrijke 
doelen die ook haalbaar zijn. Daarom geven wij een 
positief advies.  
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Instemming 
De Lichtenvoorde heeft de Centrale Cliëntenraad om instemming gevraagd over 

de volgende onderwerpen: 
 

Onderwerp:  
 

 

Bezoek- en contactverbod 

 

Hans Poortier heeft ons hierover uitleg gegeven 

Waar gaat het over: Voor alle locaties van De Lichtenvoorde is er sprake 
van een bezoek- en contactverbod.  
 
De ontwikkelingen in Nederland en de besluiten 
van het kabinet maken dat we deze maatregelen 
nemen. Ons allerbelangrijkste uitgangspunt in deze 
coronacrisis is veiligheid. We bepalen onze 
maatregelen dan ook met in ons achterhoofd dat 
de situatie voor alle individuele cliënten veilig moet 
zijn. Wij zijn er immers voor de kwetsbare mensen 
in de samenleving. 
 
 

Wat vinden wij ervan: We vinden het een pittige maatregel en willen 
hierover in contact blijven. Wij begrijpen dat de 
veiligheid en gezondheid van alle cliënten op dit 
moment het belangrijkste is. Daarom stemmen wij 
in.  
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     Vergaderd 
De Centrale Cliëntenraad heeft over de volgende onderwerpen vergaderd: 

 

Onderwerp:  
 

  

Kwaliteit  

 

Gemma groot Severt heeft ons uitleg gegeven 

Waar gaat het over: We hebben een paar keer per jaar een gesprek met 
Gemma. Zij is de kwaliteitsfunctionaris van De 
Lichtenvoorde. Samen praten we over de kwaliteit 
van zorg en kwaliteit van leven. Deze onderwerpen 
hebben we het afgelopen jaar bijvoorbeeld 
besproken: 
 
De Lichtenvoorde gaat ook dit jaar weer een 
Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) organiseren.  
Dit gaat gebeuren in maart voor de jeugdgroepen. 
Dit gaat via een app van Mijn Mening. De cliënten 
kunnen dit zelf invullen. Ook willen we een 
onderzoek voor ambulante cliënten. De 
Lichtenvoorde wil graag weten wat Jeugd en 
ambulante cliënten vinden van de zorg 
(begeleiding) die zij krijgen.  
 
Vanaf juli 2020 is er een nieuwe donorwet. 
Hierin kunnen mensen aangeven dat er organen 
(bijvoorbeeld hart, longen) gebruikt kunnen 
worden als je dood bent. 
Iedereen krijgt daarover thuis een brief. Je moet 
daar goed over nadenken. Nu kom je automatisch 
in een register te staan dat je geen bezwaar hebt. 
Heb je wel bezwaar dan moet je dat aangeven. Als 
cliënten daar vragen over hebben kunnen ze bij de 
begeleiding terecht. 
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Wat vinden wij ervan: Cliënttevredenheidsonderzoek 
De CCR vindt het fijn dat jeugd en ambulante 
cliënten ook een vragenlijst krijgen en hun mening 
kunnen geven. We kunnen veel leren van deze 
onderzoeken, ze laten zien wat er speelt. 
 
Donorwet 
De CCR vindt het wel verstandig om informatie 
hierover in begrijpelijke taal te verspreiden. Om 
een goede keuze te maken, moet je goede 
informatie hebben. Je kunt je keuze altijd wijzigen. 
Het is goed dat mensen om je heen weten wat jij 
wilt. 
 

 

Onderwerp: 
 

Innovatie  
 
Marloes van den Berg heeft uitleg gegeven 
 

Waar gaat het over: De Lichtenvoorde heeft nu een innovatie 
coördinator. Innovatie gaat over verandering / 
vernieuwing. Dit kan op allerlei gebieden zijn. 
 
Eerst dienen we na te vragen wat de cliënten willen. 
Dan gaan we pas kijken of daar een technologische 
oplossing voor is.  
 

Wat vinden wij ervan: We vinden het een goed onderwerp en vinden het 
fijn dat Marloes bij ons in de CCR komt om te vragen 
wat cliënten willen.  
Technologische oplossingen kunnen cliënten echt 
wat brengen. We zien het zelf om ons heen. 
Bijvoorbeeld een slimme bril die het mogelijk maakt 
om op afstand een wond te controleren. Of 
automatische gordijnen. Of een spraakcomputer.   
We willen hier graag bij betrokken zijn en over in 
gesprek blijven. 



11 Jaarverslag 2020 
 

 

Onderwerp: 
 

 

 

 Communicatie 

 

 Nadia Biesbroek heeft ons uitleg gegeven 

Waar gaat het over: De Lichtenvoorde krijgt een nieuwe naam. De naam 
die we nu hebben, is verwarrend omdat 
Lichtenvoorde een plaatsnaam is. Dan denken 
mensen dat we alleen zorg verlenen in 
Lichtenvoorde.  
De CCR mag meedenken over de nieuwe naam. 
Waar moet een nieuwe naam aan voldoen? 
 
 

Wat vinden wij ervan: Het moet een makkelijke naam zijn, zeker voor 
mensen die niet kunnen lezen. Ook een korte naam.  
 
Er komt dan ook een nieuw logo. Dit logo moet dan 
wel aansluiten bij de naam. Het logo moet goed 
herkenbaar zijn. 
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Onderwerp:  

 

 

Corona 

 

Iedere vergadering is de stand van zaken besproken 

met Hans Poortier 

Waar gaat het over: Corona en de Centrale Cliëntenraad 
 
Alle vergaderingen op het kantoor konden per 
maart niet meer doorgaan. In het begin hebben wij 
telefonisch contact gehouden met elkaar. Al snel 
zijn wij gestart met digitale vergaderingen via 
Zoom. Op deze manier hebben wij de rest van het 
jaar vergaderd.  
 
Iedere vergadering kregen we van de bestuurder 
een update over corona. We hebben veel vragen 
gesteld, informatie gekregen en advies gegeven.   

Wat vinden wij ervan: We hebben op deze manier toch nog goed mee 
kunnen praten, mee kunnen beslissen en adviseren. 
En dat is belangrijk! Hieronder een aantal zaken 
waarover we met Hans Poortier in gesprek zijn 
geweest:  
 

• Update over de besmettingen 

• Hoe zorgen we dat iedereen het kan 
volhouden? 

• Eenzaamheid onder cliënten tijdens 1e 
lockdown 

• Paaskaart als toevoeging aan de paasmand 
om iedereen een hart onder de riem te steken 

• Kletsmiep – luisterlijn speciaal voor cliënten 
die daar behoefte aan hadden 

• Groet- en Ontmoet bus – die ontmoetingen 
voor cliënten en verwanten mogelijk maakte 

• Opstarten dagbesteding 

• Hoe om te gaan met verschillende regels? 
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• Hoe kunnen cliënten beter worden 
geïnformeerd? Aparte pagina over corona 
voor cliënten op de website van De 
Lichtenvoorde 

• Advies over het gebruik van mondneusmakers 
 
Wij zien dat De Lichtenvoorde de veiligheid van de 
cliënten vooropstelt. Wij zijn goed op de hoogte 
gehouden en meegenomen in wat er speelde.  
 
Onze complimenten en respect voor de 
coronawerkgroep. Wat doen zij een goed werk!  

 

Onderwerp:  
 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

WMCZ 2018  
 
Clementine Bollen heeft uitleg gegeven 
 
 
 

Waar gaat het over: Per 1 juli is er de nieuwe WMCZ 2018. Dat is een 
belangrijke wet voor ons. Deze wet bepaalt de basis 
van medezeggenschap. We moeten afspraken 
maken met de bestuurder. Dit moet dan 
opgeschreven worden in de 
medezeggenschapsregeling. Daarin staat hoe de 
medezeggenschap geregeld is bij De Lichtenvoorde.  
 
De Lichtenvoorde heeft een Centrale Cliëntenraad 
(CCR) én een centrale verwantenraad (CVR). Beide 
hebben een eigen vergadering maar komen op voor 
de belangen van cliënten.  
 
De wet schrijft voor dat we op locatie ook mee 
moeten kunnen praten. De Lichtenvoorde heeft dit 
geregeld door een woonoverleg bij wonen en een 
werkoverleg bij werken te organiseren. Hier kan 
iedereen aan mee doen. Dat vindt De 
Lichtenvoorde belangrijk. Je kunt dan kiezen of je 
daar wel / niet bij aanwezig bent.  
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Wat vinden wij ervan: Het is fijn dat de wet zegt dat er op iedere locatie 
een overleg moet komen. Meepraten is belangrijk. 
Iedereen moet die kans krijgen. Het woonoverleg is 
een goede manier om mee te kunnen praten en 
mee te denken. 
 
We besluiten om werkgroepjes te maken zodat we 
meer tijd hebben om over dit onderwerp te praten. 
Clementine Bollen ondersteunt ons hierin.  
 
In de medezeggenschapsregeling zijn dat 
bijvoorbeeld afspraken over: 

• De samenstelling van de cliëntenraad 
• De rechten en plichten van de raad 
• De faciliteiten van de raad 

 
In het huishoudelijk reglement zijn dat bijvoorbeeld 
afspraken over:  

• Wat moet een voorzitter kunnen? 
• Wie is de penningmeester? 
• Hoe lang mogen leden lid zijn van de CCR? 
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Onderwerp: 
 

 

Beleidsnotitie Perron 8 
 
Anke te Selle heeft uitleg gegeven 
 
 
 

Waar gaat het over: Perron 8 wil meer doen voor mensen die wonen bij 
De Lichtenvoorde. Zij krijgen voorrang bij het 
aanmelden. Daarna ambulante cliënten en tot slot 
cliënten van andere instellingen. Voor de cliënten 
die wonen bij De Lichtenvoorde is het ook 
goedkoper. Ambulante cliënten moeten iets meer 
betalen dan cliënten die bij De Lichtenvoorde 
wonen. Dit is 15%. 
Cliënten die bij De Lichtenvoorde wonen krijgen een 
maand de tijd om zich in te schrijven voor een 
activiteit. Als er dan nog plekken over zijn dan 
mogen cliënten van ambulant zich aanmelden. 
Perron 8 wil ook voor de jeugd, en cliënten die niet 
een hele dag mee kunnen of in een rolstoel zitten, 
activiteiten organiseren. 
 

Wat vinden wij ervan: Het is een duidelijk verhaal. Fijn dat cliënten van De 

Lichtenvoorde ruim de tijd krijgen om zich in te 

schrijven. We hopen dat het dan vaker lukt om mee 

te kunnen.  
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Onderwerp: 

 
 

 

Cliëntvertrouwenspersoon  
 
Christel Brunsveld en Peter Bootsman van 
Zorgbelang en Willy Bennink hebben uitleg gegeven 
 

Waar gaat het over: Sinds dit jaar is de Wet Zorg en Dwang ingevoerd. Dit 
gaat over je vrijheid. Wat mag wel en wat niet. In je 
zorgplan staat welke zorg je wilt. Soms kan het zijn 
dat je zorg nodig hebt die je eigenlijk niet wilt.  
 
Waar kun je aankloppen bij vragen of problemen? 
Willy is de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor de 
cliënten als je vragen hebt over rechten of het niet 
eens bent met de gemaakte afspraken. Willy gaat 
dan in gesprek met de cliënt, verwant en 
begeleiding.  
Ook kan de zorg onvrijwillig worden. In dat geval zal 
Willy Bennink doorverwijzen naar Christel Brunsveld 
of Peter Bootsman. Christel en Peter zijn de 
contactpersonen in situaties waarbij de Wet zorg en 
dwang in het geding komt.  
 
 

Wat vinden wij ervan: Wij kennen eigenlijk alleen Willy Bennink. We 
wisten niet dat er meer cliëntvertrouwenspersonen 
zijn. Het is goed om te weten wanneer je bij wie 
kunt aankloppen.  
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 Radenavond 
 

De jaarlijkse radenavond is niet doorgegaan vanwege corona. 

 

Bijeenkomsten 
 

 

 

Onderwerp: 

 
 

 

HKZ Audit 

Waar gaat het over: Krijn heeft namens de CCR gesproken met iemand 
van Lloyds. Zij nemen de audit af. Zij doen 
onderzoek naar De Lichtenvoorde. Wat doen we 
goed, wat moet er beter. Zij kijken naar de 
kwaliteit. Om het HKZ-keurmerk te krijgen, moeten 
we aan bepaalde eisen voldoen. 
 

Wat vinden wij ervan: Het was een goed gesprek. Krijn heeft bijvoorbeeld 

verteld over hoe het gaat bij De Lichtenvoorde 

tijdens de coronacrisis.  
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Onderwerp: 
 

 

Adviescommissie Raad van Toezicht 

Waar gaat het over: Er vertrekken 2 mensen uit de Raad van Toezicht. Er 

worden 2 nieuwe mensen hiervoor gezocht. Er 

worden twee commissies samengesteld voor de 

gesprekken met de kandidaten. De CCR is gevraagd 

om in de adviescommissie plaats te nemen. Dit 

heeft Sabine namens de CCR gedaan samen met 

Annemiek als ondersteuning. 

 

Wat vinden wij ervan: We hebben prettige gesprekken gevoerd. Sabine 

heeft alle kandidaten een aantal vragen gesteld. 

Samen met de andere leden van de 

adviescommissie hebben wij een advies 

uitgebracht. Er zijn goede kandidaten gekozen. Het 

was een fijne samenwerking.  
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Onderwerp: 
 

 

Congres cliëntenraden gehandicaptenzorg 

“Kom in beweging” 

vrijdag 4 december – online  

Waar gaat het over: Landelijke dag voor cliëntenraden in de 
gehandicaptenzorg. De dag stond in het teken van 
de nieuwe wet voor cliëntenraden. Dat is de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 
(Wmcz 2018) 

Wat vinden wij ervan: Dit jaar hebben alleen de coaches meegedaan. We 

hebben online workshops gevolgd om te leren over 

inspraak, toezicht en instemmingsrecht. Het was 

goed georganiseerd en leerzaam.  

 
 

 

Afscheid 
 
 

Onderwerp:  Afscheid Annie Hess 
 
 
 
 
 

Waar gaat het over: In augustus 2020 is Annie Hess, lid van de CCR, 
overleden.  

Wat vinden wij ervan: Annie heeft zich jarenlang ingezet voor onze 
Centrale Cliëntenraad. Wij zullen vooral haar 
duidelijke mening en groot gevoel voor humor 
missen. 
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Resultaten 2020 
 

 

Zichtbaarheid 

 

We hebben een communicatieplan gemaakt voor 

2021. We starten in 2021 met een nieuwsbrief. 

 Informeren 

 

Er is een coronapagina gemaakt speciaal voor 

cliënten op de website van De Lichtenvoorde. Hier 

vind je filmpjes, nieuws, uitleg en tips.  

https://www.delichtenvoorde.nl/corona 

 

Er zijn posters met picto’s gemaakt met uitleg over 

de bezoekregeling. Hierop staan de regels voor het 

ontvangen van bezoek. Deze hangen op iedere 

locatie. 
 

Scholing 

 

Door corona is de scholing niet doorgegaan. Deze 

zal in 2021 plaatsvinden.  

 

Wel hebben alle leden inmiddels ZOOM en kunnen 

ze daar ook mee werken. Alle vergaderingen, sinds 

de uitbraak van corona, zijn digitaal via ZOOM 

geweest. Dat was even wennen maar alle leden is 

het gelukt.  

Werkgroepen We zijn gestart in 2020 met werkgroepjes. De 

vergaderingen van de raad zijn vaak druk en er is 

niet altijd genoeg tijd om een onderwerp goed te 

behandelen. Daarom zijn we gestart met 

werkgroepjes. In deze werkgroepjes hebben we 

meer tijd om over het onderwerp te praten. Nu 

hebben we dat met alleen leden van de CCR 

gedaan. Dat willen we volgend jaar samendoen met 

cliënten die niet in de raad zitten.  

https://www.delichtenvoorde.nl/corona
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Actiepunten voor 2021 
 

 

Zichtbaarheid 

 

 

We willen ons meer laten zien en horen. Het is 

belangrijk dat alle cliënten, verwanten en 

medewerkers van De Lichtenvoorde weten wie wij 

zijn en wat we doen. 

 Informeren 

 

We gaan op zoek naar manieren om iedereen nog 

beter te informeren. Nu is er het jaarverslag waar 

alle informatie in staat wat er in de Centrale 

Cliëntenraad is besproken. Dit vinden wij te weinig. 

We willen iedereen vaker informeren.  
 

Achterban  Wij willen de achterban meer betrekken. Dit willen 

we doen door meer te informeren maar ook meer 

vragen te stellen. Meer inspraak van de locaties 

zodat wij nog beter voor alle cliënten van De 

Lichtenvoorde op kunnen komen.  

Scholing 

 

In 2021 willen we samen een scholing volgen. Het 

doel hiervan is om nog beter op te komen voor de 

rechten van alle cliënten.  

 


