Jaarverslag 2018
Cliëntenraad Buurderij De Wilde Haan
Samenstelling en rol
De cliëntenraad bestond in 2018 uit drie personen, allen ouder/vertegenwoordiger van een
cliënt/bewoner of dagbesteder op de Buurderij:
•
•
•

Marcel de Jager
Jan Griffioen
Joost van Arendonk vz

In de eerste maanden van 2018 verkeerde de Buurderij in zwaar weer. In die periode heeft de
cliëntenraad een belangrijke rol gespeeld in de overleving van de zorgboerderij en in de latere
overname door de huidige eigenaar. Er is zelfs een moment geweest dat de stichting Buurderij De
Wilde Haan zonder bestuur zat en de CR het enig gezaghebbend orgaan was. Achteraf bleek dit het
kantelpunt te zijn geweest voor een levensvatbare toekomst van de Buurderij.
Tijdens deze periode heeft de CR middels 8 nieuwsbrieven de achterban op de hoogte gehouden ten
aanzien van de ontwikkelingen betreffende Buurderij De Wilde Haan en een bijeenkomst belegd met
diezelfde achterban in bijzijn van toenmalig interim-bestuurder D. Meerding. De ‘hotline’ die er bestond
tussen hem en de CR stopte door zijn plotselinge vertrek begin maart. Daarna hebben vele
overlegmomenten elkaar opgevolgd en is de CR nauw betrokken geweest bij de vervolgstappen die
toen genomen zijn, resulterend in een nieuwe RvT, een nieuwe zorgaanbieder en een nieuwe
eigenaar. In mei en juni hebben twee reguliere CR-vergaderingen plaatsgevonden waarbij de nieuwe
bestuurder en RvT-voorzitter beiden aanwezig waren.
Vergaderingen
In de tweede helft van het jaar werd drie keer regulier vergaderd, op verzoek van de CR bijgewoond
door Raad van Toezicht lid Piet de Lange.
Tevens is er enkele keren een CR lid aanwezig geweest bij het bewonersoverleg. De notulen werden
meegenomen in het CR overleg.
Besproken punten zijn na te lezen in de bij de administratie beschikbare verslagen van de
vergaderingen.
Ook zijn er wederom meerdere informele bijeenkomsten geweest tussen de CR, het bestuur, eigenaar
en Raad van Toezicht. De CR richt zich weer op haar adviserende rol en heeft daartoe een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de zorgaanbieder (De Buurderij) op 12 december 2018.

