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JAARVERSLAG CLIENTENRAAD OPHOVERNERHOF 

 

2020 EN 2021 

 

In verband met de in deze jaren overheersende pandemie bekend als corona zijn de jaarverslagen 

van 2 jaar samengevoegd. 

 

In deze jaren bestond het bestuur van de cliëntenraad uit de volgende leden. 

Voorzitter:  Ien Plum 

Secretaris/notulist: Aukje Dillema 

Leden:   Ingrid Knoors 

   Chrit van Gugten 

   Bert Pelzers 

   Joep Op de Beke 

   Johan Habets 

Namens de stichting: Bert Ramakers  

   Yolanda Vanderheijden 

 

Tijdens alle vergadering komen ook verslagen van de deelnemers aan de dagbesteding, zowel van de 

Ophovenerhof als Daniken aan bod. Dit geldt ook voor de verslagen van de bewoners van de 

Ophovenerhof. 

 

 

In het jaar 2020 hebben we een vergadering gehad waarin we elkaar letterlijk gezien hebben. 

Er is ook nog een bijeenkomst geweest in petit comité om de eerste maatregelen die betrekking 

hebben op de pandemie op  elkaar af te stemmen. 

Er is telefonisch contact geweest met enkele leden, om weer een aangepaste versie van de 

coronaprotocollen door te nemen en op elkaar af te stemmen. 

Tevens is er een  keer een vergadering geweest via zoom of een dergelijk programma. 

 

  Aan de orde zijn geweest in dit jaar 

1. Alle protocollen in verband met corona zoals die zijn voorgesteld door de overheid en 

zorginstantie in verband met corona. Hier hadden we als raad weinig over in te brengen 

omdat het aan iedereen min of meer als verplichting werd opgelegd. We werden wel 

geïnformeerd. 

2. De aankoop van de boerderij door Stichting Ophovenerhof. De akte is gepasseerd op 20 mei 

met daarbij bijlages waarin afspraken opgenomen zijn mbt achterstallig onderhoud en de 

reparatie van bestaande gebreken. 

3. Een info avond voor mensen die geïnteresseerd in de Tiny Houses 

4. Aankondiging van cursussen voor het personeel over omgaan met verlies van geliefden in de 

breedste zin van het woord (overlijden, vertrek) 
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5. Het aangeven dat er  verschillende sponsorinkomsten waren bestemd voor Daniken (Jan 

Linders en Ikea) en de dagbesteding. Tevens is er een bedrijf geweest dat tijdens een 

personeelsdag werkzaamheden heeft verricht. 

6. Bespreken van een vernieuwde vorm van dagbesteding in het scouting gebouw. Hier gaat het 

om onderhoud om het gebouw en creatieve dagbesteding van de daar werkzame cliënten. 

De hoop is dat we leerlingen van groep 6 van de basisschool daarbij kunnen betrekken.  

7. Opstellen van Rooster van aftreden. 

 

 

 

In het jaar 2021 hebben we slechts tweemaal met elkaar overlegd via een zoommeeting. 

Corona ging nog rond en ook op de dagbesteding en woonvorm raakten nu mensen besmet met het 

virus. Op een enkel uitzondering na bleef het beperkt tot je goed ziek voelen. 

Aan de orde zijn geweest dit jaar. 

1. Het steeds opnieuw bijstellen van de coronaprotocollen, omdat de situatie daarom vroeg. Er 

wordt  meebewogen met de adviezen van R.I.V.M. en de zorgkoepels en allerlei instanties 

die zich hierover als deskundige uiten. 

2. Aanvraag subsidie onderhoud van de boerderij, aangezien dit een rijksmonument is. 

3. De kwaliteitskeurmerken landbouw en zorg zijn verleend 

4. Het moeilijker bereiken van de boerderij vanwege renovatie beek en roeivijver 

5. De wateroverlast in Daniken, dagbesteding,  en het daarna op te stellen calamiteiten plan 

6. Dagbesteding Daniken gaat zich meer en meer richten op haar educatieve functie met als 

speerpunt: klimaatverandering. De doelgroep zijn de bezoekers met hun eventuele kinderen 

en leerlingen van de basisscholen.  Men is bezig met het opstellen van een lessenplan met dit 

als hoofddoel. 

7. De mededeling dat de gemeente Sittard-Geleen op dit moment wat extra aandacht  vraagt 

voor dagbesteding gefinancierd vanuit de WMO. 

8. Plaatsen van Tiny houses in oktober. De eerste bewoners zullen voor de kerst intrekken, 

althans dat is de bedoeling. 

 

 

Zoals uit het bovenstaande blijkt is er afgelopen twee jaar weinig inhoudelijke discussie gevoerd, 

maar dit heeft vooral te maken met de pandemie die er voor gezorgd heeft dat alleen de meest 

essentiële zorg verleend kon worden. 

 

 

 

J. Habets 

 

 

 

 

    

    


