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Aanwezig Cliëntenraad:  Jan de Gelder, Hessel Kielstra, Margreet van der Spek, Hanneke 
    Hinderks en Adriaan van Oosten  
Aanwezig SSZ:   Jeanette Horlings-Koetje, Marcel Inklaar 
Genodigd namens SSZ:  Mariëtte Kranendonk, Pieter Paul van den Heuvel, Jacqueline Meima, 
    Marjella Jansen.  
Genodigd namens Lips+: Monique Sledsens en Cyrilla van Dijk 
Afwezig:   -  
Notulen:   Corine Elings   
 
1. Opening en welkom 
Jan de Gelder opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Notulen van 30 oktober 2019 
Naar aanleiding van: 
Pagina 3, agendapunt 6c, presentatie Prezo: de cliëntenraad heeft de presentatie van Prezo nog niet 
ontvangen. Marcel zorgt dat deze alsnog beschikbaar wordt gesteld.  

 
Tekstueel: 
Pagina 2, agendapunt 6a, 6e aandachtsstreepje: ‘is gevolgd’ wordt verwijderd. 
 
Pagina 4, agendapunt 7b, Update projecten: de visie op Wet Zorg & Dwang staat opgenomen in het 
MT kwaliteitsjaarplan. Het MT kwaliteitsjaarplan wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.   

 
Het verslag van 30 oktober 2019 wordt vastgesteld.  
 
3. Specifieke punten 

a. Presentatie project Wasgoed 
Pieter start de inleiding van de presentatie over de wijzigingen met betrekking tot het wasgoed, 
gevolgd door de presentatie van Lips+ door Monique Sledsens. Door samengang met Cleanlease 
wordt de naam Lips+ gewijzigd in Cleanlease. Ondanks dat Cleanlease eveneens een Nederlands 
bedrijf is, wordt geen Nederlandse naam gehanteerd.  
  
Bij de introductie van het nieuwe proces is bij de overgang 4 weken gratis labeling ingecalculeerd. Na 
de introductieperiode komen de labelingskosten voor rekening van de cliënt, dus ook voor nieuwe 
cliënten. Lips+ kijkt nog welke mogelijkheden zij kunnen bieden om deze labeling prijstechnisch 
aantrekkelijker te maken.  
 
Adriaan informeert naar de (be)handelingswijze bij besmetting (bijvoorbeeld Norovirus). In deze 
gevallen geldt het calamiteitenplan. Voor iedere specifieke besmetting geldt een specifieke 
desinfectie. Hiervoor ligt een aandachtspunt bij de zorgmedewerkers om bij besmetting Lips+ te 
informeren.  
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Voor Volledig Pakket Thuis (VPT) is het mogelijk om deze nieuwe dienstverlening aan te bieden voor 
cliënten van de wijkverpleging. 
 
De cliëntenraad stemt in met de plannen voor de nieuwe verwerking van het wasgoed, inclusief het 
daarmee gepaard gaande communicatieplan.   
 

b. Presentatie MT kwaliteitsjaarplan 2020 
Marjella informeert de CR middels een presentatie over de hoofdlijnen in het MT kwaliteitsjaarplan 
2020. Voor het jaar 2020 zijn het MT jaarplan en kwaliteitsplan samengevoegd tot één plan: het MT 
kwaliteitsjaarplan 2020.  
 
De cliëntenraad typeert het plan als bijzonder ambitieus. De acties zijn van verschillende omvang en 
worden omgezet naar een activiteitenplanning.  
 
De cliëntenraad stelt het op prijs als de Raad van Toezicht de cliëntenraad een persoonlijke 
terugkoppeling over de ongewijzigde bestuurssamenstelling geeft. Jeanette Horlings-Koetje koppelt 
dit terug aan de Raad van Toezicht.   
 
De voorzitter informeert naar het ideale profiel qua personeelssamenstelling in de zorg. Het MT 
heeft de personeelssamenstelling onder haar aandacht. Uitgangspunt is balans in het functiegebouw. 
De personeelssamenstelling wordt van onderaf opgebouwd met als doel om de rol van 
verpleegkundige goed in positie te brengen als het om de inhoud van de zorg gaat. Dit vraagt tijd.  
De cliëntenraad refereert aan actuele berichtgeving in de zorg over ‘tussentijds stoppende 
leerlingen’. Marcel licht deze berichtgeving toe vanuit een praktijkervaring. Meer leerlingen is een 
mooie ontwikkeling, maar dan moet daar ook de begeleiding op afgestemd worden.  
 
De cliëntenraad dankt Marjella voor de presentatie en het verzorgen van de notulen. De presentatie 
wordt met de notulen meegestuurd. 
 
De cliëntenraad geeft haar instemming op het MT kwaliteitsjaarplan 2020. Dit plan wordt nog 
voorzien van een activiteitenplan. Vanuit het MT kwaliteitsjaarplan vloeien de jaarplannen van de 
teams voort. Het jaarplan wordt gepubliceerd op de website en wordt beschikbaar gesteld aan het 
zorgkantoor. Per kwartaal wordt de voortgang van het MT kwaliteitsjaarplan geëvalueerd.  
 
4. Datum volgende vergadering en agendapunten 

a. Vergaderschema 2020 
Met inachtneming dat de datum van woensdag 26 februari 2020 wordt gewijzigd in woensdag 19 
februari, stemt de cliëntenraad in met het vergaderschema voor 2020. Corine zorgt dat de leden een 
uitnodiging via outlook agenda ontvangen.  
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b. Agendapunten eerstvolgende vergadering 

 Update wet zorg en dwang 

 Afscheid Jan de Gelder 
 
5. Stukken ter kennisgeving 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving geagendeerd.  
 
6. Afscheid Hessel Kielstra 
De cliëntenraad, Jeanette Horlings-Koetje en Marcel Inklaar danken Hessel Kielstra hartelijk voor zijn 
waardevolle inbreng in de cliëntenraad.  
 
7. Rondvraag 
Met de (aanstaande) mutaties binnen de cliëntenraad informeert Corine wie de functie van Margreet 
van der Spek als secretaris overneemt, als Margreet het voorzitterschap van Jan de Gelder 
overneemt. Hierop komt de cliëntenraad nog terug.  

 
Er is blijvende aandacht voor het vinden van leden voor de cliëntenraad. De voorkeur gaat uit naar 
een familielid van een cliënt.  
 
Corine zorgt dat een naambadge voor Adriaan van Oosten wordt gemaakt. Op suggestie van de 
voorzitter organiseert Marcel een rondleiding Liefkenshoek voor Adriaan van Oosten.  
 
Om te voldoen aan de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg, wordt de naam gewijzigd 
in Gezamenlijke Cliëntenraad. Per locatie wordt een vertegenwoordiger benoemd; hierop komt de 
cliëntenraad in de eerste vergadering van 2020 op terug. De vergaderingen vindt minimaal eens per 
jaar op de andere locatie plaats.  
 
Jeanette Horlings-Koetje informeert dat het Prezo certificaat is behaald. De medewerkers zijn hier 
onlangs over geïnformeerd.  
 
De klachtencommissie is onlangs bij elkaar geweest. Tijdens deze vergadering is één klacht 
behandeld.  
Daarnaast loopt er een geschil bij de geschillencommissie. Dit geschil heeft eerder gediend.  
 
Jeanette Horlings-Koetje blikt met plezier terug op de personeelsavond en de avond voor onze 
vrijwilligers.  
 
Jeanette Horlings-Koetje informeert de cliëntenraad over het positief ontvangen rapport van de 
inspectie. Het rapport kent een paar kleine aanbevelingen, die reeds bij ons onder de aandacht 
waren. De cliëntenraad complimenteert alle medewerkers met dit fantastische resultaat.  
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Desgevraagd informeert Jeanette dat voor wat betreft de nieuwbouw de laatste puntjes op de ii 
worden gezet. De procedure bij de Triodos bank en de aanvraag voor de gemeentegarantie zijn 
lopend. Laatstgenoemde is geen probleem voor de hypotheekofferte. Ook met de bouwer worden 
de laatste puntjes op de ii gezet.  
Ook de gesprekken met Driel verlopen voorspoedig. Binnenkort volgen aangepaste tekeningen. Op 
30 januari 2020 staat een inloopavond gepland; SSZ is aanwezig met een kraam.  
 
Marcel informeert dat de geestelijk verzorger tijdelijk afwezig is.  
 
8. Sluiting 
Jan sluit de vergadering om 11:40 uur.  


