
 
 Cliëntvertegenwoordigers 

 

Nieuwsbrief CCvR maart 2021 
 

Beste Cliëntvertegenwoordiger, 
 

Sneeuw en ijs hebben inmiddels plaats gemaakt voor ijsjes en zon. Ook voor cliënten en hun 

familie begint voorzichtig een zonniger periode nu het vaccineren tegen het coronavirus begonnen 

is. 
 

Veel cliënten met een medisch dossier bij Lunet zorg zijn inmiddels voor de 2e keer ingeënt. De 

andere cliënten starten binnenkort hun vaccinaties. Ook medewerkers worden langzamerhand 

ingeënt. Dit alles geeft hoop op een “normaler” leven. 
 

Toch zijn er ook minder leuke berichten, zoals de gevolgen voor cliënten en medewerkers die 

besmet zijn geraakt met het coronavirus. De ziekte zorgt bij sommigen voor beperkingen in hun 

dagelijks leven door bijvoorbeeld grote vermoeidheid en een gebrek aan conditie. Zij hebben tijd 

nodig om volledig te herstellen. We wensen hen daarbij veel sterkte en hopen dat zij allemaal 
gauw hun leven weer op kunnen pakken. 

 

We willen niet voorbij gaan aan cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers die een 

dierbare aan COVID-19 zijn kwijt geraakt. We leven met hen mee en wensen hen sterkte bij het 
verwerken van hun verlies. 

 

 

Hoe gaat het nu verder met corona? 
Hoe is de situatie nu bij Lunet zorg? Is er voldoende personeel op de been om de zorg voor alle 

cliënten te garanderen? Komt er nog een derde golf aan? Is Lunet zorg daar dan op voorbereid? 

Of kunnen maatregelen versoepeld worden door het vaccineren? 

 
Lunet zorg bereidt zich in ieder geval voor op een derde golf. Dit heeft u kunnen lezen bij de 

nieuwsupdates over corona op de website van Lunet zorg. 

De CCvR heeft meegepraat bij het opstellen van het corona faseringsplan, dat ervoor moet zorgen 

dat Lunet zorg zo goed mogelijk voorbereid is op het slechtst denkbare scenario (‘code zwart’).  

 
Deze ‘code zwart’ houdt in dat er zoveel personeel uitvalt, dat Lunet zorg alles uit de kast moet 

halen om de zorg voor cliënten in stand te houden. We hopen allemaal dat dit niet nodig zal zijn, 

maar het is fijn om te weten dat nu al goed nagedacht is over mogelijke oplossingen. 

 
De discussie over wel/niet versoepelen van maatregelen, omdat veel mensen moeite hebben zich 

nog aan de coronamaatregelen te houden, zal ook bij Lunet zorg gevoerd worden. De CCvR zal 

hierover ook zijn mening vormen. 

 
 

Wat heeft de CCvR gedaan sinds de vorige nieuwsbrief? 

- De CCvR heeft volgens afspraak informatie over de uitvoering van de Wzd (Wet zorg en 

dwang) gehad. De stand van zaken werd in een powerpointpresentatie weergegeven. 

- De CCvR heeft advies uitgebracht over het jaarplan en de begroting van Lunet zorg voor 2021. 
- Twee cliëntvertegenwoordigers hebben gereageerd op de oproep om mee te helpen in de 

medezeggenschap. Een ouder uit cluster Kind en Jeugd neemt inmiddels als kandidaat-lid deel 

aan de vergaderingen van de CCvR. 

- Het jaarverslag van de CCvR over 2020 is vastgesteld en voor belangstellenden op te vragen 
via ons email- of postadres. 

- De CCvR heeft positief gereageerd op het aanstellen van de interim-bestuurder Zorg als nieuw 

lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille zorg. 
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Wat zijn de plannen van de CCvR voor de komende tijd? 
Eén van de zaken waar we mee aan de slag gaan, is de vraag die CCR en CCvR hebben ontvangen 

van de Raad van Bestuur om te komen met een voorstel voor aanpassing van de mede-

zeggenschapsstructuur. 

We willen daar ook u graag bij betrekken. U vindt daarvoor een oproep aan het eind van deze 
nieuwsbrief op de volgende pagina. 

 

 

Samenwerking 
Met het vaste voornemen om de onderlinge samenwerking van alle – huidige en toekomstige – 

medezeggenschapsraden van cliënten en cliëntvertegenwoordigers te verbeteren en in het 

vooruitzicht van een open en prettige samenwerking met de medewerkers van Lunet zorg, laten 

we u met een zonnetje achter om te genieten van uw ijsje….?  

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad van Lunet zorg 

 

Jaap Praagman (voorzitter) 

Linda Dijkstra (secretaris) 
Bert van Bommel 

Patrick van Campfort 

Kees Houter 

Bert Mulder 
Nance Wijnhoven van Putten 

Madelon Meulenbroeks (kandidaat-lid) 

 

 

U kunt ons bereiken: 
 

Via email: ccvr.lunetzorg@gmail.com 

Per post:  CCvR Lunet zorg, Postbus 270, 5600 AG Eindhoven 

 
  

mailto:ccvr.lunetzorg@gmail.com
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ADVIESAANVRAAG STRUCTUUR MEDEZEGGENSCHAP 

 

Wij horen graag uw mening 
 

De CCR en CCvR hebben een adviesaanvraag gehad van de Raad van Bestuur om te komen met 

een voorstel voor aanpassing van de medezeggenschapsstructuur. 

Momenteel kennen we bij Lunet zorg een raad op centraal niveau en daarnaast een raad per 
cluster. En steeds zowel een raad voor cliënten als een raad voor cliëntvertegenwoordigers. 

 

 

Waarom deze adviesaanvraag? 
 

Daar zijn twee redenen voor: 

 

1. In de eerste plaats is dat de gewijzigde organisatie. Zoals Lunet zorg u in november 2020 

heeft laten weten, zijn de teams nu in werkeenheden ingedeeld. Een aantal werkeenheden 
zijn gegroepeerd tot een cluster. Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling van clusters. 

 

In een werkeenheid werkt een aantal teams samen onder leiding van een teamleider en 

een coördinerend begeleider. De teamleider zorgt voor het goed functioneren van de 
teams, de coördinerend begeleider richt zich op verbeteren van de kwaliteit van de 

cliëntzorg. Teamleider en coördinerend begeleider rapporteren beiden aan de 

clustermanager. 

 
Welke invloed hebben deze organisatorische veranderingen op het functioneren van de 

medezeggenschap? Welke structuur werkt het best om als cliënten en 

cliëntvertegenwoordigers mee te praten over regelingen en beleidskeuzes die het dagelijks 

leven van de cliënten beïnvloeden of bepalen? 
 

2. De tweede reden voor de adviesaanvraag is de sinds 1 juli 2020 van kracht zijnde nieuwe 

Wet op de medezeggenschap. Ook die geeft aanleiding om de huidige structuur nog eens 

kritisch tegen het licht te houden. 

 
De CCR en de CCvR hebben beide een werkgroep ‘medezeggenschapsstructuur’ gevormd, die 

samen overleggen en ook elk hun eigen achterban bij het proces zullen betrekken. 

 

 
De CCvR nodigt u als cliëntvertegenwoordiger daarom graag uit om uw ideeën en 

suggesties over de structuur van de medezeggenschap met ons te delen. 

 

U kunt zich daarvoor aanmelden via ons emailadres of via de post. Na uw aanmelding 
nemen wij contact met u op. 

 

Wij ontvangen uw aanmelding1 graag uiterlijk 2 april 2021. 

 

Emailadres: ccvr.lunetzorg@gmail.com 
Postadres: CCvR Lunet zorg, Postbus 270, 5600 AG Eindhoven 

 

                                                             
1 Door uw reactie per email of per post in te leveren stemt u er mee in, dat deze gegevens mogen worden gebruikt om met 
u in contact te komen conform huidige AVG-wetgeving 
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