
Jaarverslag 2020 

Cliëntenraad Buurderij De Wilde Haan 

Samenstelling en rol 

De cliëntenraad bestond in 2020 in totaal uit drie personen, allen ouder/vertegenwoordiger van een 
cliënt/bewoner op de Buurderij: 

• Christa Veld 
• Jan Griffioen (duo-positie met Carla Griffioen) 
• Joost van Arendonk vz 

Na een mooi en voortvarend 2019 zijn we dit jaar overvallen door het Corona-virus en dat heeft ons 
aardig belemmerd in het uitvoeren van onze taak op een normale manier. De frequentie van 
vergaderen werd hierdoor negatief beïnvloedt. Gelukkig was er dit jaar geen reden tot zorg 
betreffende de organisatie van de Buurderij en konden we ons beperken tot enkele bijeenkomsten op 
die momenten, dat het overheidsbeleid dit toeliet. 
De Buurderij (en Burgum) heeft wel met een paar meldingen van Corona te maken gehad, maar 
hebben dat prima weten te pareren. Onze complimenten gaan dan ook uit naar het gehele 
begeleidingsteam. 

Vergaderingen 

We hebben dit jaar maar 3 keer kunnen vergaderen met Koen Janssens, de bestuurder. De laatste 
bijeenkomst van het jaar in november stond in het teken van het financieel verslag van De 
Buurderij/Intenz-zorg met Jannes Janssens, de eigenaar, dit in verband met diens presentatie over dit 
onderwerp en met Raad van Toezicht lid Piet de Lange, dit om de communicatielijnen tussen RvT en 
CR transparant te houden. 
Ook is er tijdens deze laatste vergadering van 2020 een voorzet genomen op het herstructureren van 
de CR. Eén organisatie met twee locaties (Balloo en Burgum) vraagt ook om één cliëntenraad. Dit zal 
in 2021 zijn beslag gaan krijgen, echter in welke vorm en wanneer, moet nog besproken en besloten 
worden. 

Wij werden ook op de hoogte gehouden over de inhoud van de overleggen tussen de RvT en de 
bestuurders van Intenz-zorg, waaronder de Buurderij valt. 
Dit jaar is er, om de welbekende reden geen enkele keer een CR lid aanwezig geweest bij het 
bewonersoverleg. Corona heeft, zoals gezegd, duidelijk een stempel gedrukt op 2020. 
 

Besproken punten zijn na te lezen in de bij de administratie beschikbare verslagen van de 
verschillende vergaderingen. 


