
Gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR) / Locatieraden 

Nr. 1 –augustus 2020 Nieuwsbrief voor cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers 

We houden u graag op de hoogte 
 

Bij Vughterstede hebben cliënten, bewoners en contactpersonen 
medezeggenschap. Dit betekent dat zij mee mogen praten en 
beslissen over de kwaliteit van zorg.  
 
Om u te informeren over de medezeggenschap, maken we voortaan 
een paar keer per jaar een nieuwsbrief. Dit is de allereerste. We 
wensen u veel leesplezier! 

Vughterstede 
Molenrijnselaan 48 
5262 TN Vught 
(073) 658 11 99 
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 Vragen? 

We vinden het altijd fijn om te horen 
van bewoners, contactpersonen of 
vrijwilligers hoe het gaat. Of dat er 
dingen zijn waar men tegenaan 
loopt. En als het nodig is, bespreken 
we dit in de locatieraad of de GCR.  

 

Hebt u een vraag of opmerking voor 
ons? Dan kunt u die e-mailen naar: 
gcr@vughterstede.nl.  

 

U kunt uw vraag voor ons ook in een 
brief zetten. De brief stopt u in onze 
brievenbus.  

• In Huize Elisabeth hangt deze 
naast de lift in de hal.  

• In Woonzorgcentrum Theresia 
vindt u de bus in de sluis bij de 
hoofdingang. Het  busnummer is 
229.  

 

U kunt ons natuurlijk ook persoonlijk 
aanspreken! 

Uitleg locatieraden en GCR 
 

Het verlenen van zorg is mensenwerk. Daarbij gaan veel dingen goed. 
Maar soms kunnen of moeten dingen beter of anders. De locatieraad 
Elisabeth, de locatieraad Theresia én de Gemeenschappelijke 
cliëntenraad (GCR) kunnen hier invloed op uitoefenen. Wij praten 
ook regelmatig met het management van Vughterstede.  
 
Wij komen op voor de belangen van alle bewoners 
Wij praten mee en beslissen mee. Wij geven aan welke punten 
Vughterstede kan verbeteren. 
 
Bij veel beslissingen zijn wij betrokken. Denk aan besluiten over:  
• eten en drinken;  
• (geestelijke) verzorging;  
• veiligheid, recreatie en ontspanning;  
• financiën. 
 
Wij behandelen geen klachten  
Vughterstede heeft een klachtenregeling. Hierin staat hoe een klacht 
moet worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. Wij worden  
geïnformeerd over wat er met de klachten gebeurt. Zodat we ervan 
leren. Dit leidt tot een betere zorg en dienstverlening in de toekomst. 
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Terugblik 

De afgelopen periode stond in het teken van 
corona. We zijn trots op alle medewerkers dat zij in 
deze moeilijke tijd de moed erin hielden. Grote 
dank is er voor hun inzet, creativiteit en daadkracht. 
 
Hieronder noemen we een paar onderwerpen 
waarmee we ons verder bezighielden.  
 
Financiële commissie  
De GCR gaf een positief advies op de jaarrekening 
2019 en de begroting 2020. 
 
Kennismaking met nieuwe managers 
De locatieraden en de GCR spraken met de nieuwe 
locatiemanagers. En met de nieuwe manager 
vastgoed en beheer.  
 
Overleg over de ambitie van Vughterstede 
We spraken met de directie, de ondernemingsraad 
en de raad van toezicht. Over de koers voor de 
komende jaren. En wat hiervoor moet gebeuren. 
 
Aangepaste wet WMZC 
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is 
op 1 juli veranderd.  

• We hebben tot 1 januari 2021 de tijd om samen 
met het management van Vughterstede een 
nieuwe medezeggenschapsregeling te 
ontwikkelen. 

• We bekijken samen welke vorm van 
medezeggenschap en inspraak het beste bij ons 
past. 

 
Enquête corona 
We bespraken de uitkomsten van de enquête die is 
gehouden. Om te beoordelen wat bij een volgende 
keer anders moet. In het belang van de bewoners, 
personeel en familie. We krijgen hierbij ook hulp van 
het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC).  
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Deelnemers locatieraden en GCR 

De afgelopen tijd hebben we gezocht naar meer leden 
voor onze locatieraden en de GCR. Voor extra 
expertise. En voor het bemensen van de diverse 
commissies.  
 
In de locatieraden zitten bewoners, contactpersonen 
en vrijwilligers.  
• Een aantal van hen neemt ook deel in de GCR.  
• In de GCR zitten ook andere personen. Zoals een 

expert op een bepaald gebied. Of iemand die graag 
betrokken wil zijn bij de ouderenzorg.  

• Ook maakt een ambtelijk secretaris deel uit van de 
GCR.  

 

Deelnemers locatieraad Elisabeth 

• Dhr. Will de Laat, voorzitter 

• Dhr. Johan van Wanrooij 
• Mw. Cis van de Laak 

• Dhr. Rob Verheij 
• Dhr. Jacques Verhoeven 

• Dhr. Aad van Oosten 
• Mw. Irma van Gogh 

 

Deelnemers locatieraad Theresia 

• Dhr. Frank van Geel, voorzitter 

• Mw. Miek Gallé 
• Mw. Sinie Knijnenburg 
• Mw. Corry Oerlemans 
• Mw. Monique Timmermans 
• Dhr. Piet-Hein Hulsbosch 
 

Deelnemers GCR 

• Dhr. Frank van Geel, voorzitter 
• Dhr. Will de Laat 

• Dhr. Rob Verheij 
• Dhr. Jacques Verhoeven 
• Mw. Monique Timmermans 

• Mw. Anne-Lies Hustings 
 
De GCR wordt ondersteund door: 

• Mw. Lucia van Iersel, ambtelijk secretaris 
 
 
 

Afscheid Simone Aarts  

Na 10 jaar voorzitterschap van de locatieraad 
Theresia en de GCR, nam Simone Aarts eind april 
afscheid.  

We bedanken Simone voor haar jarenlange inzet, 
bevlogenheid en grote hart voor Vughterstede.  

Gelukkig blijft Simone als vrijwilliger actief. We zullen 
haar dus nog zeker gaan tegenkomen!  
 

In Memoriam 
 

Op vrijdag 7 augustus overleed Adrie van Rooijen na 
een kort ziekbed. Hij was sinds eind 2019 een 
enthousiast lid van locatieraad Theresia.  
 
We wensen zijn dochters en verdere familie en 
vrienden veel sterkte toe. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen 
In iedere nieuwsbrief stellen we enkele leden van de locatieraden en GCR aan u voor. 

 
 

Genieten van het mooie weer 
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Naam: Frank van Geel (48) 

• Toen mijn vader in 2016 op de verpleegafdeling Mariënhof kwam wonen, ben ik vrij 
snel in de locatieraad en de Gemeenschappelijke cliëntenraad gegaan. Sinds kort ben 
ik voorzitter. Een mooie en leerzame uitdaging om samen te werken aan een steeds 
betere zorg. Ik doe ook vrijwilligerswerk op de verpleegafdeling. Dat wil ik voor geen 
goud meer missen! 

• Ik studeerde Politicologie en Beleidsgerichte Economie. In Nijmegen en in Melbourne, 
Australië. Sinds 1996 werk ik bij Achmea. En heb daar allerlei functies gehad. Zoals 
teamleider en  consultant. De laatste jaren hou ik me bezig met Business 
Development en Productontwikkeling. Ik woon in Den Bosch, aan de Maas. En heb 
me 30 jaar ingezet als vrijwilliger en bestuurslid van een tennisclub. Verder reis ik 
zoveel mogelijk, om vrienden te bezoeken. En om nieuwe plekken te ontdekken. 

• De afgelopen periode zie ik al mooie veranderingen binnen Vughterstede. Kwaliteit 
en het steeds willen leren en verbeteren bijvoorbeeld. Maar er is nog veel te doen. 
Met elkaar. Voor elkaar.  

 
Naam: Anne-Lies Hustings (75) 

• Sinds begin van dit jaar ben ik lid van de GCR van Vughterstede. Dat is even wennen 
en vooral heel veel stukken lezen. Dat vind ik leuk. Ik heb altijd heel graag gestudeerd 
en doe dat nog steeds, nu als 75-jarige volg ik heel interessante cursussen op 
Coursera. Een echte aanrader. 

• Tot mijn vier prachtige dochters geboren werden, werkte ik als lerares Engels en 
werd meteen ontslagen op de dag dat mijn eerste dochter veel te vroeg op de wereld 
kwam. Dat ging zo in die tijd. Dan maar studeren: Relatie- en Gezinstherapeut, 
trainer, coach, directeur en opleider bij een groot trainingsbureau en tot slot samen 
met mijn huidige partner de Learyacademy opgezet die schoolt in interpersoonlijke 
dynamiek.  

• Nu dus met pensioen, maar niks doen kan niet. Dus toen Vughterstede een nieuw lid 
voor de cliëntenraad vroeg, dacht ik: dat wil ik wel. Mijn ouders hebben 12 jaar tot op 
heel hoge leeftijd (102 en 94!!) zo genoten van hun ‘aanleunwoning’ en de liefdevolle 
zorg die ze daar kregen, dat ik me daar wel graag mee wil verbinden. Mijn speciale 
aandacht in de raad gaat uit naar de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

• Stuur me een mailtje met vragen/opmerkingen over de zorg die de cliëntenraad kan 
beantwoorden dan leren we elkaar wat sneller kennen. Tot gauw! 

 
Naam: Will de Laat (81) 

• Ik ben geboren in Vught, in het buurtschap ‘Bergenshuizen’. Dat was toen een gebied 
met vrijwel alleen boerderijen. Ik ben ook een boerenzoon. Na mijn HBS aan het Sint 
Janslyceum, heb ik 2 jaar in ’s-Hertogebosch bij de Michelin-autobandenfabriek in  
gewerkt op de loonadministratie. Omdat de directie Frans sprak, heb ik mijn Frans 
‘terdege bij kunnen spijkeren’.  

• Vervolgens 1,5 jaar dienstplicht en ik ben daarna naar de Sociale Academie in 
Eindhoven gegaan met specialisatie kinderrecht en -bescherming. Daarna ging ik 
werken als 1e maatschappelijk werker in het psychiatrisch ziekenhuis ‘ Voorburg’ in 
Vught. Gelijktijdig ging ik in Tilburg Pedagogie/Psychologie studeren. Na 12 jaar in 
Voorburg gewerkt te hebben, heb ik 12 jaar lessen verzorgd aan de M.S.P.O. 
opleidingen In Tilburg, eerst als docent, later als adjunct-directeur.  

• Ondertussen was ik politiek actief geworden in de gemeenteraad van Vught en op de 
dag dat ik wethouder zou worden, werd ik benoemd tot burgemeester van de 
gemeente Megen c.a. Ik heb dat bestuurswerk 20 jaar mogen doen in 6 gemeenten. 

• Nu vind ik het fijn om voor Vughterstede actief te kunnen zijn in de GCR en de 
locatieraad, met als aandachtsgebied Huize Elisabeth. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meer informatie 
 
Op de website van Vughterstede staat 
meer informatie over de locatieraden 
en de Gemeenschappelijke cliënten-
raad. 

• www.vughterstede.nl 

• klik op: Over ons 

• klik op: Medezeggenschap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stop een briefje met de oplossing 
vóór DAG MAAND JAAR in onze 
brievenbus. Vermeld daarbij uw 
naam, adres en telefoonnummer. 
Wij hebben een brievenbus in Huize 
Elisabeth en in WZC Theresia. Vraag 
dit gerust na bij de receptie. 
 
Onder de goede inzendingen 
verloten we een mooi puzzelboek! 
Veel puzzelplezier! 

Puzzel 
 
Soms hebben we het over best ingewikkelde onderwerpen. Maar 
samen zorgen we altijd voor een oplossing! Hebt u de oplossing 
voor deze woordzoeker? Het onderwerp is “Typisch Nederlands” 
 

K O E I E N H A G E L S L A G 
Z S T R O O P W A F E L S T D 
N E K E O K N E N N A P H E P 
F I E T S P A D E N B C L S O 
K D R O P J E S S O O F W I L 
P L I L H E T T E T T B P N D 
I L O M U A A R N S D I E T E 
N K S M A M E E B N N T P E R 
D A V H P N D L A E A T E R T 
A A C P B E A N M T L E R K U 
K S O O T U N N O H R R N L L 
A T N S W A S S L C E B O A P 
A T F O R A N J E A D A T A E 
S L F I E T S E N R E L E S N 
E O U W E G A D S G N I N O K 

 
Er blijven letters over die niet gebruikt zijn. Zet deze achter elkaar…. 
en u hebt de oplossing….. 

 
Oplossing: 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Sinds kort is er binnen de Gemeenschappelijke cliëntenraad een 
nieuwe commissie: de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 
 
De commissie overlegt over de kwaliteitsrapportages en bereidt 
adviezen voor over kwaliteit van zorg en veiligheid. En gaat in gesprek 
met de beleidsmedewerker, de directie en de raad van toezicht.  
 
Met de start van deze commissie zorgen we ervoor dat kwaliteit een 
nog belangrijkere en meer zichtbare plek krijgt binnen Vughterstede. 
 
De onderwerpen die we zoal bespreken:  
• Klachten en signalen. En hoe we hiervan leren. 
• Cliënttevredenheid. 

• Melding van incidenten. Zoals fouten bij medicijnen. Of agressie. 

• Rapportages van het bezoek van de inspectie gezondheidszorg. 
• De nieuwe Wet Zorg en Dwang. 

• Het volgen van de verbeterplannen die de verschillende 
afdelingen jaarlijks opstellen en uitvoeren.    
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Veel puzzelplezier! 
 
Zoek de volgende woorden: 
BITTERBAL  MOLENS 
BOERENBONT  NEDERLAND 
DELFTSBLAUW      ORANJE 
DROPJES  PANNENKOEKEN 
ELFSTEDENTOCHT   PEPERNOTEN 
FIETSEN            PINDAKAAS 
FIETSPADEN  POLDER 
GRACHTEN  SCHAATSEN 
HAGELSLAG  SINTERKLAAS 
KAAS   STAMPPOT 
KLOMPEN  STROOPWAFELS 
KOEIEN   TULPEN 
KONINGSDAG  ZEE 

 
Stop een briefje met de oplossing 
vóór 15 oktober 2020 in onze 
brievenbus. Vermeld daarbij uw 
naam, adres en telefoonnummer. 

• In Huize Elisabeth hangt de 
brievenbus naast de lift in de hal.  

• In Woonzorgcentrum Theresia 
vindt u de bus in de sluis bij de 
hoofdingang. Het busnummer is 
229.  

 
Onder de goede inzendingen 
verloten we een mooi puzzelboek!  

Wilt u zich inzetten? 
 
Op dit moment zoeken we voor 
locatieraad Theresia een 
vertegenwoordiging voor de 
verpleegafdeling. 
 
Hebt u interesse? Neem dan contact 
met ons op. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stop een briefje met de oplossing 
vóór DAG MAAND JAAR in onze 
brievenbus. Vermeld daarbij uw 
naam, adres en telefoonnummer. 
Wij hebben een brievenbus in Huize 
Elisabeth en in WZC Theresia. Vraag 
dit gerust na bij de receptie. 
 
Onder de goede inzendingen 
verloten we een mooi puzzelboek! 
Veel puzzelplezier! 

 
 
 
 

  

http://www.vughterstede.nl/

