
Jaarverslag Cliëntenraad 2021 
 
De cliëntenraad De Bosk is in 2020 geïnstalleerd en gestart in september. De cliëntenraad bestaat uit 
4 leden te weten Marijke star, Durk Joustra (secretaris), Klaas Bouma en Maarten Meesters 
(voorzitter). De voorzitter is onafhankelijk en aangetrokken vanwege zijn expertise. De overige leden 
zijn betrokken omdat hun kind verblijft op één van de locaties van De Bosk. 
2021 was wederom een jaar waarin Corona veel vroeg van de organisatie en alle betrokkenen. Het 
had een grote impact op cliënten, verwanten, medewerkers en management. De cliëntenraad werd 
goed geïnformeerd en betrokken bij alle noodzakelijke maatregelen.  
 
De indruk van de cliëntenraad is dat onder de (Corona) omstandigheden er door medewerkers en 
management alles aan is gedaan om het woonleefklimaat zo optimaal mogelijk te laten zijn. Door de 
Corona is de cliëntenraad ook in 2021 er niet in geslaagd om de bezoeken aan de locaties tijdens de 
huiskamer gesprekken te volbrengen. Ieders veiligheid stond hierbij voorop. 
 
De Cliëntenraad zal in 2022 in gesprek gaan met alle cliënten van De Bosk. Ze zal dit doen door zich 
op te splitsen en in tweetallen alle locaties te bezoeken en huiskamer gesprekken te voeren. De 
eerste afspraken hiervoor zijn al gemaakt, en ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag zijn er al 2 
bezoeken afgelegd. 

 
In 2021 hebben wij ons beziggehouden met o.a. kennismaking clientvertrouwenspersoon Petra van 
Wijnen, van de wet zorg en dwang, zij heeft uitleg gegeven hoe dit binnen zorginitiatief de Bosk in 
het werk gaat. Verder werden de maandrapportages behandeld, overname de Baander kwam aan 
bod, het nieuw op te richten gezinshuis aan de Midstraat te Joure. De jaarplannen zijn behandeld en 
de cliëntenraad heeft een flyer gemaakt waarin de leden een korte toelichting over zichzelf hebben 
geschreven en waarin staat wat de cliëntenraad zoal doet. 
 
Helaas moesten wij afgelopen jaar een aantal vergaderingen via teams organiseren, dit is minder 
praktisch dan het normale vergaderen op locatie. 
Er staat momenteel nog één vacature open die vanaf de start van de cliëntenraad nog niet opgevuld 
is. Tevens heeft een ander lid van de cliëntenraad zijn taken eind december per direct neergelegd 
vanwege privéomstandigheden. Daarmee komt er nog een vacature vrij.  
 
Begin 2022 zal er een vacature met profielschets op de site van Zorginitiatief de Bosk geplaatst 
worden om twee nieuwe leden te werven. Verdere specifieke bijzonderheden zijn er in 2021 niet 
geweest. De leden van de cliëntenraad hopen dat 2022 een normaal jaar mag worden zodat de cr dan 
hun werk volledig kan gaan doen, de locaties bezoeken en goed contact met de cliënten op kan 
zetten. 
 

 
 
 
 
 
Dirk René Joustra Secretaris cliëntenraad. 

 


