Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Tilburg
Enkele maanden geleden is er een algemene oproep uitgegaan om kandidaten voor de
Cliëntenraad te werven in verband met het aftreden van twee leden waaronder de
voorzitter. Helaas heeft die oproep, noch persoonlijke benadering van enkele mensen, tot
kandidaat aanmeldingen geleid. Mocht u als bewoner, familielid of mantelzorger alsnog
interesse hebben om in de Cliëntenraad te functioneren dan nodigen wij u van harte uit om
met een van de leden van de Cliëntenraad in contact te treden. De Cliëntenraad gaat nu
voorlopig verder met de minimale bezetting van vier leden.
Op 27 november 2018 is het nieuwe bestuur gekozen en is de samenstelling van de
Cliëntenraad als volgt:
•
•
•
•

Mw. Joke Année-van Bavel; Voorzitter
Mw. Carine Langeweg; Secretaris
Mw. Hilde de Vuyst-Artoos
Mw. Annemiek Mutsaerts

De Cliëntenraad heeft op gepaste en persoonlijke wijze afscheid genomen van Mw. Maria
van der Net, die vanaf de oprichting in november 2016 als voorzitter de Cliëntenraad heeft
geleid. Ze was echter al vanaf de start van Leyhoeve Zorg in 2015 door de toenmalige
directie ingeschakeld als adviseur en betrokken bij het opzetten van een Cliëntenraad. Ze
heeft als een ware pionier gelaveerd tussen allerlei bestuurlijke, bureaucratische en
juridische klippen en heeft het schip “Cliëntenraad” zeewaardig achter gelaten. Hierbij
spreken we nogmaals onze dank uit voor al het werk dat door Mw. Van der Net in het belang
van de bewoners van de Zorg is verzet.
Mededelingen
De Cliëntenraad is vooral in de eerste helft van 2018 zeer betrokken geweest bij de
bestuurswisseling Leyhoeve Zorg BV Tilburg. Daarna is de samenwerking met de nieuwe
bestuurder Mw. Margje Mahler in goede harmonie opgestart.
Per 1 december komt de heer Thom van Woerkom als projectleider Radicale Vernieuwing
naar Leyhoeve Zorg. De Cliëntenraad zal in het kader van dit project ook nauw met hem
gaan samenwerken.
In het jaarverslag van de Cliëntenraad, dat we in eerste kwartaal van 2019 aan u willen
presenteren, treft u straks meer uitgebreid informatie over de activiteiten van de
Cliëntenraad in 2018 en de plannen voor het komend jaar.
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