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Aanwezig Cliëntenraad:  Jan de Gelder, Hessel Kielstra, Margreet van der Spek en  
    Hanneke Hinderks  
Aanwezig SSZ:   Jeanette Horlings-Koetje 
Genodigd:   - 
Afwezig:   Marcel Inklaar 
Notulen:   Corine Elings 
 
1. Opening en welkom 
Jan de Gelder opent de vergadering.  
 
2. Notulen van 15 mei 2019 
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en wordt hiermee vastgesteld.  
 
3. Ingekomen en uitgegane post 
Ingekomen post 
De voorzitter tekent de offerte Van Loveren& Partners. 
 
Verder is er geen post ingekomen. 
 
Uitgegane post 
Er is geen post uitgegaan.  
 
4. Mededelingen voorzitter 
De voorzitter heeft geen mededelingen.  
 
5. Mededelingen directeur-bestuurder / manager zorg en behandeling 
SSZ heeft een klacht ontvangen van een zoon van een echtpaar over de kosten van stoffering die bij 
cliënten in rekening wordt gebracht. Deze klacht heeft ertoe geleid dat Mariëtte Kranendonk heeft 
uitgezocht wat bij cliënten in rekening gebracht mag worden. Geconcludeerd wordt dat we eigenlijk 
geen kosten in rekening mogen brengen.  
In een persoonlijk gesprek ontvangt de zoon een terugkoppeling over de bevindingen met als gevolg 
dat de betaling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 wordt vergoedt en stop gezet.  
 
Parallel aan deze klacht wordt inzichtelijk gebracht waar een cliënt recht op heeft en welke kosten 
worden doorbelast. Dit wordt in een folder verwerkt. Zodra de nieuwe folder en de afspraken gereed 
zijn, wordt dit aan de cliëntenraad voorgelegd.  
 
6. Specifieke punten 

a. Nieuwbouw Herveld 
Er hebben wat aanpassingen in het gebouw plaats gevonden, waaronder de spreekkamer en de 
huiskamer.  
Voor wat betreft het financiële plaatje is nog steeds geen juiste businesscase beschikbaar.. Er zijn 2 
ramingen: Hendriks Bouw- en Ontwikkeling en intern.  
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De cijfers waren al veel eerder verwacht; ook de Triodos bank is afhankelijk van deze stukken.  
 
In de vergadering van de raad van toezicht van 27 juni ligt de besluitvorming voor de nieuwbouw 
voor.  
Het maakt het spannend dat er nog steeds geen definitieve offerte is.  
 
Goed om te vermelden is dat de Gemeente Overbetuwe het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. 
Het traject voor de omgevingsvergunning is opgestart.  
 
De volgende bijeenkomst staat gepland op 17 juli 2019. Tijdens die vergadering staat de bespreking 
van de kleuren en materialen (i.a.v. de architect) op de agenda. Dan kan een totaalbeeld worden 
gevormd.  
 
De vergaderingen van de stuurgroep verlopen verder plezierig.  
 

b. Terugkoppeling enquête tevredenheid voeding 
De vergadering bespreekt de enquête over de tevredenheid van de voeding. Er wordt stilgestaan bij 
de opmerkingen omtrent de mindere beoordeling voor geur en smaak. Gevraagd wordt of een relatie 
tussen beiden is. Dit is niet uit de enquête te herleiden.  
 
Verschillende aandachtspunten voortvloeiende uit de enquête worden opgepakt, o.a. de portie grote 
is te weinig en het uitserveren. Dit wordt op korte termijn opgepakt.  
 
In het najaar volgt een nieuwe enquête. De cliëntenraad is blij met deze cijfers.  
 

c. Wetgeving WMCZ / cliëntenraad locatie 
De cliëntenraad heeft kennisgenomen van de nieuwe wetgeving WMCZ, verwoord in een 10 
aandachtspunten verhaal met een aanscherping van de verplichtingen voor de cliëntenraad. De 
positie van de cliëntenraad wordt versterkt, verder is er een wederzijdse verplichting tussen de 
cliëntenraad en de raad van toezicht; bijvoorbeeld bij aanstelling van een directeur-bestuurder.  
 
De nieuwe wet is een impactvolle wet met name op gebied van instemming en advies van de 
cliëntenraad. Daarnaast heeft de cliëntenraad tot taak om een begroting en een jaarplan op te 
stellen. De wet resulteert in een constructieve samenwerking met de cliëntenraad.  
Er is een scholing voor de cliëntenraad voorhanden om meer beeld en feeling bij de nieuwe wet te 
krijgen. De cliëntenraad denkt over deze scholing na.  
 

d. Kwaliteitsjaarverslag 
Het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag is verplicht; deze wordt gedeponeerd.  
 
De cliëntenraad ervaart de huisbezoeken als positief. Wat het management betreft behoeft de 
interne overdracht na de huisbezoeken nog extra aandacht.  
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Op pagina 7 wordt gesproken dat er teveel medicijnen zijn voorgeschreven. Het is mooi te 
constateren dat de specialist ouderengeneeskunde hier actie op onderneemt. Het niet openzetten 
van het medisch dossier is hier het probleem. Apothekers zijn welwillend, maar niet iedereen wil 
aangesloten worden.  
 
Het project voor het inrichten van het ECD (project QIC) is nog niet helemaal afgerond. Hierover 
blijven we in gesprek met SDB. 
 
De cliëntenraad complimenteert het management met het verslag.  
 

e. Nieuwe leden 
Jan informeert dat na de vorige vergadering van de cliëntenraad is gesproken over de positie van 
voorzitter. Margreet heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter. Daarnaast heeft Hanneke 
aangegeven om ook in 2020 nog aan te blijven als lid van de cliëntenraad. Jeanette en Marcel zijn 
verheugd met deze toezeggingen.  
 
Jan heeft een mogelijk kandidaat lid voor de cliëntenraad. Afgestemd wordt dat deze kandidaat de 
eerstvolgende vergadering zal bijwonen. Via de website kan de kandidaat alvast relevante informatie 
tot zich nemen, waaronder het kwaliteitsverslag en de verslagen van de cliëntenraad.  
 
Voor verdere uitbreiding van de cliëntenraad vraagt de cliëntenraad of zij teamleiders kunnen 
benaderen om contactpersonen van cliënten te enthousiasmeren voor de clíëntenraad. In elke 
woning is misschien best een familielid die betrokken is bij de stichting. Wat zou het mooi zijn als uit 
die geleding een nieuw lid van de cliëntenraad komt. Daarentegen blijft het lastig om te peilen of 
iemand geïnteresseerd is. Dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 
september. 
 
In aansluiting hierop en op de nieuwe wet WMCZ informeert Jeanette dat de nieuwe wet zegt dat 
alleen een Centrale Cliëntenraad opgericht kan worden als er meerdere lokale cliëntenraden zijn. 
Jeanette doet de suggestie om hier praktisch mee om te gaan en onze cliëntenraad voortaan 
‘gezamenlijke cliëntenraad’ te noemen.  
 
7. Update projecten 

a. Project Wasgoed Stichting Samen Zorgen 
De tussentijdse terugkoppeling geeft geen aanleiding tot vragen.  
 

b. Project Wet Zorg en Dwang 
Voor de cliëntenraad is het dwaalgedrag en het ontbreken van veiligheid voor het ‘weglopen’ van 
cliënten een issue. Aanvragen van rechterlijke macht blijft tot de mogelijkheden behoren.  
Het project Wet Zorg en Dwang is niet uitgesteld. De ingangsdatum blijft ongewijzigd, maar er komt 
een gedoogtermijn.  
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SSZ start al wel met de scholing van medewerkers middels een e-learning; niet alleen voor 
medewerkers in de zorg, maar ook bijvoorbeeld voor de medewerkers van de receptie. Er wordt 
immers veel gevraagd van medewerkers als een aantal deuren op 1 januari open gaan.  

 
8. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering staat gepland op 4 september 2019. Jeanette is wegens vakantie 
verhinderd.  
 
Agendapunt eerstvolgende vergadering: 

 nieuwe leden 

 nieuwbouw Herveld 
 
9. Stukken ter kennisgeving 

a. Addendum bij langdurige zorg thuis met WLZ indicatie 
 
10. Rondvraag 
Hanneke complimenteert SSZ dat het welzijn mooi is ingezet. Dit blijkt uit de familieavonden. Het is 
fijn om te zien dat er veel activiteiten georganiseerd worden.   
 
Marcel informeert dat per 1 augustus een geestelijk verzorger in dienst treedt. De vacatures voor 
bewegingsfunctionaris en muziektherapeut zijn lastig in te vullen.  
 
Jan vraagt of er meer bekend is over de aanstelling van Jeanette.  
Jeanette informeert dat zij langer aan SSZ verbonden blijft. Haar advies wordt omgezet in een plan 
van aanpak. Dit komt terug in de vergadering van de cliëntenraad.  
 
11. Sluiting 
Jan sluit de vergadering. Aansluitend aan de vergadering hebben de voorzitter en de directeur-
bestuurder de jaarrekening besproken.  


