
 
 
 

WAT DOEN WIJ? 

• De cliëntenraad kijkt naar de ideeën van
de Bosk;

• De cliëntenraad laat zich op de hoogte
houden door de Bosk en eventueel
andere mensen;

• We geven advies over de plannen van de
Bosk die voor cliënten belangrijk zijn;

• We geven cliënten een stem door op te
komen voor hun gemeenschappelijke
belangen;

Het gaat er om dat jullie zelf kunnen 
meepraten over wat jullie belangrijk 
vinden. 

Wij zijn er voor jullie! 

MAARTEN MEESTERS (voorzitter) 
Ik heet Maarten Meesters en ben 
getrouwd met Rink en heb een dochter.  
We hebben twee kleinkinderen. 

In mijn werkzaam leven was ik directeur 
van enkele verpleeghuizen, nu ik met 
pensioen ben zet ik mijn 
ervaring graag in als 
onafhankelijk voorzitter 
van de cliëntenraad. 

MARIJKE STAR 
Ik ben Marijke Star en  
woon samen met Bouko 
in Joure. We hebben twee 
dochters waarvan de 
oudste in Lindestaete  
woont. 

 “Samen zorgen voor geluk” spreekt mij aan 
en de cliëntenraad is een belangrijke 
schakel tussen cliënten/ouders/verwanten 
en ZI de Bosk. De stem van de cliënt is het 
allerbelangrijkst! Na 43 jaar in het 
onderwijs werkzaam te zijn geweest, geniet 
ik nu van mijn pensioen. Alle tijd dus om 
samen te zorgen voor geluk.  

DIRK JOUSTRA (secretaris) 
Ik ben Dirk Joustra, getrouwd met Antje en 
vader van drie kids. Onze oudste zoon 
woont in Drachtster Compagnie in 
woonlocatie Feartstaete. In mijn dagelijks 
leven werk ik als hovenier. Ik woon samen 
met mijn vrouw en de twee andere kids in 
Easterein.  

Ik zit in de cliëntenraad 
omdat ik het belangrijk 
vind dat mensen met een 
beperking ook een stem 
hebben. En ik graag hun 
belangen wil behartigen. 

PRAAT MEE! 

Wil je dat we langs komen op locatie tijdens 
een bewonersoverleg? Laat het ons weten 
door ons een e-mail te sturen (zie contact-
gegevens). 

CONTACT 

E-mail:
cr@debosk.nl
Website:
www.debosk.nl/clientenraad

LID WORDEN? 

Wil je samen met collega-cliëntenraadsleden 
een belangrijke schakel in de zorg voor 
cliënten zijn? 
Of ken je iemand die geschikt is? Neem dan 
contact met ons op……. 

EVELIEN VAN ZANDEN 
Mijn naam is  
Evelien van Zanden en ik  
woon samen met Anes in 
Heerenveen. Samen 
hebben wij een zoon. In 
het dagelijks leven werk ik 
als docent pedagogisch 
management in Zwolle.  

Ik vind het belangrijk dat cliënten een stem 
krijgen en worden gehoord. Daarom wil ik 
graag mijn expertise inzetten als 
onafhankelijk lid bij de cliëntenraad. 
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