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Algemeen: 
De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Careaz, zowel in de woonzorgcentra als in de 
thuiszorg, hun familie en mantelzorgers en staat voor hun belangenbehartiging op centraal niveau. De 
CCR behandelt onderwerpen die van invloed zijn op, dan wel gevolgen hebben voor de zorg- en 
dienstverlening aan cliënten. Daarom organiseert de CCR in overleg met Careaz op gezette tijden 
informele bijeenkomsten met cliënten en/of hun familie en/of mantelzorgers voor het uitwisselen van 
informatie en ervaringen. Met als uitgangspunt om vorm te geven aan werkwijze en de manier waarop 
doelstellingen kunnen worden bereikt. 
De centrale cliëntenraad heeft de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles 
wat met de kwaliteit van welzijn en zorg te maken heeft. In deze hoedanigheid heeft de CCR geplande en 
ongeplande contacten met geledingen op die momenten als dat nodig is. 

 
Samenstelling CCR 2021: 
De CCR heeft in 2021 bestaan uit vijf leden. 
Regio Berkelland 

• Silvia Tragter 
Regio Aalten 

• Anja Enzerink 
• Pieter Kwakernaat 

Regio Oost Gelre 
• Ton Jolij, voorzitter 
• Lidy Kuster 

 
Ondersteuning: 
De CCR wordt ondersteund door een Ambtelijk Secretaris Wendy Sloots. 
088 110 6000  
ccr@careaz.nl 
Bedrijfsbureau • Het Brook 2 • 7132 EJ Lichtenvoorde 
 
Afgegeven adviezen: 
De CCR heeft de mogelijkheid om op vele terreinen aan de voorkant mee te denken m.b.t. 
beleidsvraagstukken en geeft zo mede sturing aan de ontwikkeling van beleid. Ondanks dit gegeven zijn 
er items waarop expliciet advies is gevraagd aan de CCR. Het betreft de hieronder genoemde adviezen. 
 Overeenkomst aanbesteding Sociale Domein. 
 Tarieven. 
 Besluit Patronaatshof. 
 Kandidaat klachtencommissie. 
 Strategisch plan Careaz 2021-2023 
 Strategisch huisvestingsplan 2021-2024 

 
Vergaderingen: 
De CCR is in 2021 op de volgende data in vergadering bijeen geweest: 
 10 Januari; 7 april; 7 juli; 6 oktober en 24 november. 

(Al deze vergaderingen hebben vanwege de Corona pandemie via ZOOM plaatsgevonden.) 
 
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: 
 Corona; vaccinatie en continuïteitsplan. 
 Digitalisering in de Achterhoek. 
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 Kwaliteitsontwikkeling Verpleeghuis Zorg. 
 Medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement. 
 Persoonsgerichte zorg en gebruik levensboek. 
 Geestelijke verzorging eerste lijn. 
 Wet Zorg en Dwang o.a. borgingsplan en inspectie. 
 Aanbesteding Sociale Domein. 
 Procedure benoeming regiomanagers. 
 Indicatoren basisveiligheid. 
 Evaluatie zelforganisatie en doorcentralisatie naar de teams. 
 Bederijfskleding. 
 Profielschets en benoemingsprocedure nieuwe bestuurder. 
 Begroting en exploitatie. 
 Planning 2022. 

 
Management overleg: 
Een delegatie van de CCR is aanwezig geweest bij volgende Management Bijeenkomsten.  
(Hierbij is naast het management; de bestuurder ook een delegatie van de OR, de CCR en wisselend 
iemand van de Raad van Toezicht aanwezig). 
 11 februari; 20 mei; 16 september en 9 december. 

(Al deze vergaderingen hebben vanwege de Corona pandemie via ZOOM plaatsgevonden.) 
 
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: 
 Tijdelijke vervanging management en interim bestuurder. 
 Coronabeleid. 
 Voortgang bouw Antoniushove. 
 Voortgang thuiszorg. 
 Voortgang Strategisch Huisvestingsplan. 
 Voortgang Kwaliteitsplan. 
 Exploitatie ontwikkeling 
 WZD en bijbehorende inspectie. 
 Kwaliteitsplan 2022 

 
Overleg met derden: 
 02 september: Gesprek lid Raad van Toezicht 
 16 september: Gezamenlijke bijeenkomst Cliëntenraden Oost Gelderland. 
 05 oktober: Overleg met OR m.b.t. sollicitatie procedure bestuurder. 
 07 oktober: Sollicitatiegesprekken. 
 12 november: Gesprek in kader van HKZ Audit. 
 02 december: Gesprek met Inspectie. 
 07 december: Zoom overleg met Zorgkantoor Menzis. 

 
Overige momenten: 
 30 september: Viering hoogste punt nieuwbouw Antoniushove. 
 30 september: Afscheid bestuurder Liedy Vennegoor. 
 27 juli: Gesprek nieuwe kandidate Borculo. 
 31 augustus: Gesprek nieuwe kandidate Borculo. 
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 15 november gesprek nieuwe kandidate Dinxperlo. 
 3 december: Gesprek nieuwe kandidaat Lichtenvoorde. 

 
Nieuwe samenstelling: 
 Met ingang van 1 januari 2022 zal Anja Enzerink (afd. Dinxperlo) afscheid nemen van de CCR. 
 Met ingang van 1 januari 2022 zal Ada Boland (afd. Dinxperlo) zitting nemen in de CCR. 
 Met ingang van 1 januari 2022 zal Henk van Bruggen (afd. Oost Gelre) zitting nemen in de CCR. 

 
Overige bijdrages: 

 4x per jaar levert de CCR een bijdrage voor het informatieblad “De Schakel” in Dinxperlo. 
 4x per jaar levert de CCR een bijdrage voor het informatieblad: “De Heerlykheid” in Borculo. 
 In de regio Lichtenvoorde komt momenteel geen “Antoniusbode” uit. 

 
Contact: 
Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van Careaz. Ook 
post voor de centrale cliëntenraad kunt u naar dit adres versturen. 
Bedrijfsbureau 
Het Brook 2 
7132 EJ Lichtenvoorde 
Telefoon: 088 110 6000 
Mail: ccr@careaz.nl 
 

 

mailto:ccr@careaz.nl

	Algemeen:
	De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Careaz, zowel in de woonzorgcentra als in de thuiszorg, hun familie en mantelzorgers en staat voor hun belangenbehartiging op centraal niveau. De CCR behandelt onderwerpen die van invloed zijn ...
	De centrale cliëntenraad heeft de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles wat met de kwaliteit van welzijn en zorg te maken heeft. In deze hoedanigheid heeft de CCR geplande en ongeplande contacten met geledingen op die momen...
	Samenstelling CCR 2021:
	De CCR heeft in 2021 bestaan uit vijf leden.
	Regio Berkelland
	 Silvia Tragter
	Regio Aalten
	 Anja Enzerink
	 Pieter Kwakernaat
	Regio Oost Gelre
	 Ton Jolij, voorzitter
	 Lidy Kuster
	Ondersteuning:
	De CCR wordt ondersteund door een Ambtelijk Secretaris Wendy Sloots. 088 110 6000
	ccr@careaz.nl Bedrijfsbureau • Het Brook 2 • 7132 EJ Lichtenvoorde
	Afgegeven adviezen:
	De CCR heeft de mogelijkheid om op vele terreinen aan de voorkant mee te denken m.b.t. beleidsvraagstukken en geeft zo mede sturing aan de ontwikkeling van beleid. Ondanks dit gegeven zijn er items waarop expliciet advies is gevraagd aan de CCR. Het b...
	 Overeenkomst aanbesteding Sociale Domein.
	 Tarieven.
	 Besluit Patronaatshof.
	 Kandidaat klachtencommissie.
	 Strategisch plan Careaz 2021-2023
	 Strategisch huisvestingsplan 2021-2024
	Vergaderingen:
	De CCR is in 2021 op de volgende data in vergadering bijeen geweest:
	 10 Januari; 7 april; 7 juli; 6 oktober en 24 november.
	(Al deze vergaderingen hebben vanwege de Corona pandemie via ZOOM plaatsgevonden.)
	Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:
	 Corona; vaccinatie en continuïteitsplan.
	 Digitalisering in de Achterhoek.
	 Kwaliteitsontwikkeling Verpleeghuis Zorg.
	 Medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement.
	 Persoonsgerichte zorg en gebruik levensboek.
	 Geestelijke verzorging eerste lijn.
	 Wet Zorg en Dwang o.a. borgingsplan en inspectie.
	 Aanbesteding Sociale Domein.
	 Procedure benoeming regiomanagers.
	 Indicatoren basisveiligheid.
	 Evaluatie zelforganisatie en doorcentralisatie naar de teams.
	 Bederijfskleding.
	 Profielschets en benoemingsprocedure nieuwe bestuurder.
	 Begroting en exploitatie.
	 Planning 2022.
	Management overleg:
	Een delegatie van de CCR is aanwezig geweest bij volgende Management Bijeenkomsten.
	(Hierbij is naast het management; de bestuurder ook een delegatie van de OR, de CCR en wisselend iemand van de Raad van Toezicht aanwezig).
	 11 februari; 20 mei; 16 september en 9 december.
	(Al deze vergaderingen hebben vanwege de Corona pandemie via ZOOM plaatsgevonden.)
	Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:
	 Tijdelijke vervanging management en interim bestuurder.
	 Coronabeleid.
	 Voortgang bouw Antoniushove.
	 Voortgang thuiszorg.
	 Voortgang Strategisch Huisvestingsplan.
	 Voortgang Kwaliteitsplan.
	 Exploitatie ontwikkeling
	 WZD en bijbehorende inspectie.
	 Kwaliteitsplan 2022
	Overleg met derden:
	 02 september: Gesprek lid Raad van Toezicht
	 16 september: Gezamenlijke bijeenkomst Cliëntenraden Oost Gelderland.
	 05 oktober: Overleg met OR m.b.t. sollicitatie procedure bestuurder.
	 07 oktober: Sollicitatiegesprekken.
	 12 november: Gesprek in kader van HKZ Audit.
	 02 december: Gesprek met Inspectie.
	 07 december: Zoom overleg met Zorgkantoor Menzis.
	Overige momenten:
	 30 september: Viering hoogste punt nieuwbouw Antoniushove.
	 30 september: Afscheid bestuurder Liedy Vennegoor.
	 27 juli: Gesprek nieuwe kandidate Borculo.
	 31 augustus: Gesprek nieuwe kandidate Borculo.
	 15 november gesprek nieuwe kandidate Dinxperlo.
	 3 december: Gesprek nieuwe kandidaat Lichtenvoorde.
	Nieuwe samenstelling:
	 Met ingang van 1 januari 2022 zal Anja Enzerink (afd. Dinxperlo) afscheid nemen van de CCR.
	 Met ingang van 1 januari 2022 zal Ada Boland (afd. Dinxperlo) zitting nemen in de CCR.
	 Met ingang van 1 januari 2022 zal Henk van Bruggen (afd. Oost Gelre) zitting nemen in de CCR.
	Overige bijdrages:
	 4x per jaar levert de CCR een bijdrage voor het informatieblad “De Schakel” in Dinxperlo.
	 4x per jaar levert de CCR een bijdrage voor het informatieblad: “De Heerlykheid” in Borculo.
	 In de regio Lichtenvoorde komt momenteel geen “Antoniusbode” uit.
	Contact:
	Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van Careaz. Ook post voor de centrale cliëntenraad kunt u naar dit adres versturen.
	Bedrijfsbureau Het Brook 2 7132 EJ Lichtenvoorde Telefoon: 088 110 6000 Mail: ccr@careaz.nl

