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Aanwezig Cliëntenraad:  Jan de Gelder, Margreet van der Spek, Hanneke Hinderks  
Aanwezig SSZ:   Jeanette Horlings-Koetje 
Genodigd namens SSZ:  Eline van den Berg, Anny Frentz 
Afwezig:   Marcel Inklaar, Adriaan van Oosten 
Notulen:   Corine Elings   
 
1. Opening en welkom 
Jan de Gelder opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
De heer Van Oosten is wegens privé omstandigheden voor een langere periode verhinderd als lid 
voor de gezamenlijke cliëntenraad.  
Jan heeft contacten voor nieuwe leden van de gezamenlijke cliëntenraad uitgezet. In aansluiting 
hierop stelt Jan Anny Frentz voor. Anny is als vrijwilligster nauw verbonden aan Stichting Samen 
Zorgen en kijkt of het lidmaatschap van de gezamenlijke cliëntenraad bij haar past. 
 
Jeanette Horlings-Koetje introduceert Eline van den Berg, die vanuit het netwerk van Jeanette 
Horlings-Koetje 2 dagen met haar mee loopt.  
 
2. Notulen van 18 december 2019 
Tekstueel: 
Pagina 1, opening: toegevoegd wordt het woordje ‘heet’. 
 

a. Vertegenwoordiger GCR per locatie.  
Per locatie zijn we wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Ook namens de wijk is 
vertegenwoordiging in de gezamenlijke cliëntenraad gewenst. Jeanette Horlings-Koetje bespreekt 
binnenkort met de wijkverpleegkundigen welke bijdrage zij hieraan kunnen geven. Naast de 
vertegenwoordiging vanuit de wijk is het ook raadzaam om voor vertegenwoordiging vanuit Herveld 
te kijken. Eind dit jaar neemt Hanneke Hinderks afscheid van de gezamenlijke cliëntenraad. De 
vertegenwoordiging is nu als volgt: 
Margreet van der Spek, voorzitter | Heteren 
Hanneke Hinderks, secretaris | Herveld.  
De leden van de gezamenlijke cliëntenraad worden graag geïnformeerd over de familieavonden. Dit 
biedt hen gelegenheid om extra leden te werven.  
 
Met het afscheid van Jan de Gelder, wordt Margreet van der Spek voorzitter en Hanneke Hinderks 
secretaris.  

 
Het verslag van 18 december 2019 wordt vastgesteld.  
 
3. Ingekomen en uitgegane post 
Er is geen ingekomen en uitgegane post.  
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4. Mededelingen voorzitter 
Het is de laatste vergadering van Jan de Gelder. Na deze vergadering draagt hij het stokje over aan 
Margreet van der Spek.  
 
5. Mededelingen directeur-bestuurder / manager zorg en behandeling 
Jeanette Horlings-Koetje heeft de volgende mededelingen: 

 De kerstperiode is goed verlopen. We kijken terug op geslaagde bijeenkomsten voor de 
vrijwilligers en medewerkers. Complimenten namens de gezamenlijke cliëntenraad voor de 
fantastische organisatie van de kerstdiners voor onze cliënten. Heel mooi en echt 
onderscheidend. 

 Over de lopende klacht bij de geschillencommissie is nog geen uitsluitsel ontvangen. Op 23 
december 2019 heeft de geschillencommissie besloten of de klacht al dan niet ontvankelijk is. 
Aansluitend staat de vergadering stil bij de toename van onbegrepen gedrag en agressie. 
Ondanks dat medewerkers hierin worden getraind, blijft dit voor medewerkers een pittige 
omgangsvorm.    
Uit het rapport Prezo is gebleken dat voeding nog een item is, ondanks dat er gewoon wordt 
gekookt en gebruik wordt gemaakt van streekproducten. Overwogen wordt om een rondleiding 
door de keuken voor onze cliënten te organiseren.  

 Er zijn veel sterfgevallen. Het percentage ligt echter lager ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast 
zijn er relatief veel cliënten met longontsteking o.a. veroorzaakt door de zachte winter.  

 Voor wat betreft de nieuwbouw worden de laatste puntjes op de ii gezet; dit kost veel tijd.  

 Over nieuwbouwplan Driel staat maandag 20 januari een overleg gepland. Op 30 januari 2020 
wordt een voorlichtingsavond georganiseerd, waarbij Stichting Samen Zorgen aanwezig is.  
 

6. Specifieke punten 
a. Rapport Inspectie 

De gezamenlijke cliëntenraad complimenteert Stichting Samen Zorgen met het mooie rapport. 
Jeanette Horlings-Koetje brengt dit over aan de medewerkers. De in het rapport opgenomen 
verbeterpunten, worden bijgehouden in het verbeterregister: één overzicht waarin al onze 
verbeterpunten worden bewaakt.  
 

b. Rapport Prezo 
Margreet refereert aan de suggestie op pagina 6 ‘In de aandacht voor de cliënt, doet het auditteam 
de suggestie om medewerkers handvatten te geven om met de cliënt in gesprek te gaan over 
bijvoorbeeld zingeving of de geschiedenis van de cliënt’. In de NCZ heeft zij gelezen dat Esther 
Bertholet, specialist in ouderengeneeskunde in Velp, een behandelpaspoort heeft ontwikkeld. Dit 
paspoort kan een mooie onderlegger zijn om met cliënten in gesprek te gaan. 
Jeanette Horlings-Koetje neemt deze tip graag mee. Ook in het MT kwaliteitsjaarplan 2020 wordt 
hier aandacht aan besteed. De eerste stappen zijn inmiddels gezet door het invullen van de functies 
van geestelijk verzorger en de bewegingstherapeut.  
De gezamenlijke cliëntenraad feliciteert Stichting Samen Zorgen met dit mooie rapport en het 
ontvangen keurmerk. 
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Aansluitend informeert Jeanette Horlings-Koetje dat eind vorig jaar een hoger resultaat is 
gerealiseerd dan aanvankelijk verwacht. De hoge werkdruk die daarmee gepaard is gegaan heeft 
effect gehad op onze cliënten. Het MT heeft haar waardering uitgesproken en per team een budget 
beschikbaar gesteld om (met of zonder cliënten) invulling aan te geven. Daarnaast is € 50 per cliënt 
beschikbaar gesteld. Deze geste is enorm door een ieder gewaardeerd.  
 
Desgevraagd licht Jeanette Horlings-Koetje toe dat er nog geen concreet zicht is op de invulling van 
de vacature voor muziektherapeut. Hierop wordt komend jaar verder ingezet. Desondanks worden er 
wel theaterachtige activiteiten georganiseerd.  
 
7. Update projecten 

a. Project Wasgoed Stichting Samen Zorgen 
De eerste twee brieven zijn inmiddels verstuurd. Begin volgende week ontvangen cliënten een brief 
waarin specifiek de effecten van de wijziging voor de cliënt zijn opgenomen. In de laatste week van 
januari zijn er twee bijeenkomsten gepland waarin medewerkers over de wijziging omtrent de was 
worden geïnformeerd.  
 

b. Project Wet Zorg en Dwang 
Jeanette Horlings-Koetje informeert de gezamenlijke cliëntenraad over de visie van de Wet Zorg en 
Dwang, welke in het MT kwaliteitsjaarplan 2020 opgenomen. Eind 2019 is er meer informatie van het 
ministerie en ActiZ ontvangen. De vragen en antwoorden zijn door ActiZ in een overzicht verwoord. 
Dat brengt meer duidelijkheid. Intern wordt gekeken welke consequenties de wet heeft voor de 
inrichting van het verpleeghuis.  
 
Intentie is om iedere 3 maanden te rapporteren welke wijzigingen er zijn. Daaruit wordt de 
informatie voor de gezamenlijke cliëntenraad gefilterd.  
Desgevraagd licht Jeanette Horlings-Koetje toe dat het zorgkantoor een cliënten 
vertrouwenspersoon instelt.  
 
8. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering staat gepland op 26 februari 2020.  
 
Agendapunt volgende vergadering: 

 Wet Zorg en Dwang: de visie wordt ter vaststelling meegestuurd.  
 

9. Stukken ter kennisgeving (bijlagen) 
a. MT kwaliteitsjaarplan 2020 definitief 

Alleen de visie op de Wet Zorg en Dwang is toegevoegd. Verder zijn er inhoudelijk geen wijzigingen 
ten opzichte van de met de gezamenlijke cliëntenraad besproken versie.  

b. Brief veranderingen 2020 
c. Brief veranderingen wasgoed 
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d. Prijslijst dienstverlening 2020 
Jeanette Horlings-Koetje is gewend om deze ter goedkeuring te agenderen. In deze versie is de 
inflatie en de wijziging omtrent de was verwerkt. Besloten wordt om jaarlijks in december de prijslijst 
dienstverlening voor het nieuwe jaar ter goedkeuring te agenderen.  

e. De cliëntenraad en de Wet Zorg & Dwang 
f. Cliëntenraadpleging: uitnodiging voor de presentatie volgt  

Vanuit de proceskant bezien heeft het MT voor elk rapport een top 3 vastgesteld, waarop actie wordt 
verwacht. Na de presentatie worden de rapporten ter bespreking geagendeerd voor de vergadering 
van de gezamenlijke cliëntenraad. 
 
Aansluitend wordt afgesproken om de cliëntenraad twee weken voorafgaand aan de vergadering de 
agenda met reeds beschikbare stukken toe te sturen. Eventueel kunnen nog stukken worden 
nagestuurd.   

 
10. Afscheid Jan de Gelder 
Jeanette Horlings-Koetje dankt Jan de Gelder voor zijn betrokkenheid en bevlogenheid. Op de vraag 
wat Jan het meest is bijgebleven zijn toch wel de vele veranderingen en de wijzigingen in de 
wetgeving. Op zijn beurt zegt Jan iedereen dank voor de prettige samenwerking.  
 
11. Rondvraag 
Corine informeert dat de vergaderlocatie op 20 mei en 16 december De Hoge Hof is. Dit wordt in de 
agenda duidelijk aangegeven.  
 
Tevens refereert Corine aan berichtgeving in de Gelderlander over onze vrijwilligster Ans. Corine 
heeft hierover een bericht op facebook geplaatst.  
 
Hanneke geeft een terugkoppeling over het bezoeken van de familieavonden en vraagt of de 
volgende aandachtspunten de attentie hebben: 

 In de tuinkamer in Liefkenshoek kunnen cliënten niet met de rolstoel onder de tafel. Anny kijkt of 
dit inmiddels is opgelost.  

 De microfoon van de geluidsinstallatie in Liefkenshoek ruist. Volgens Anny is dit inmiddels 
opgelost en verifieert dit.  

 Corine checkt of er een tovertafel op De Hoge Hof is.  
Jeanette Horlings-Koetje merkt ten slotte op dat medewerkers dergelijke zaken voortaan bij de 
teamleider kunnen melden. Jeanette Horlings-Koetje zal hiervan melding maken in het 
leidinggevendenoverleg.  
Daarnaast informeert Jeanette Horlings-Koetje dat in de kwaliteitsgelden extra gelden zijn gevraagd 
voor de inzet van helpenden (met minimaal 1 jaar ervaring) in de nachtdienst. Dit komt ten goede 
aan de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen.  
 
Eline van den Berg dankt de gezamenlijke cliëntenraad dat zij aanwezig mocht zijn bij deze 
vergadering. Zij heeft dit als bijzonder leerzaam ervaren.  
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Margreet attendeert Stichting Samen Zorgen op het plaatsen van berichten van activiteiten in 
Liefkenshoek in Heteren Sociaal. Jeanette Horlings-Koetje dankt haar voor de tip.  
 
Anny Frentz heeft de vergadering als positief ervaren en zij sluit graag aan bij de gezamenlijke 
cliëntenraad. Welkom Anny! 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:15 uur.  

  


