
 
 

Notulen GCR van Stichting Samen Zorgen 
20 mei 2020 | 09:30 uur | MS Teams  

 
 

Pagina 1 van 5 
 

Aanwezig Cliëntenraad:  Margreet van der Spek, Hanneke Hinderks en Anny Frentz  
Aanwezig SSZ:   Jeanette Horlings-Koetje en Marcel Inklaar 
Genodigd namens SSZ:  - 
Afwezig:   -  
Notulen:   Corine Elings   
 
1. Opening en welkom 
Voorzitter Margreet van der Spek opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Notulen van 26 februari 2020 
De notulen geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.  

 
Het verslag van 26 februari 2020 wordt vastgesteld.  
 
3. Ingekomen en uitgegane post 
Er is geen ingekomen en uitgegane post.  
 
4. Mededelingen voorzitter 
De voorzitter complimenteert SSZ voor het nog steeds coronavrij zijn van de locaties. Jeanette 
Horlings-Koetje dankt de gezamenlijke cliëntenraad (hierna te noemen: GCR) hiervoor hartelijk 
namens de medewerkers en vult aan dat het veel tijd en energie kost om dit te realiseren. Alle 
afspraken en issues worden vastgelegd in een logboek, wat het straks ook mogelijk maakt om te 
kunnen evalueren en de verbeterpunten te benoemen.  
 
5. Mededelingen directeur-bestuurder / manager zorg en behandeling 

a. Update coronavirus 
Tijdens deze vergadering wordt doorlopend stilgestaan bij de huidige ontwikkelingen omtrent het 
coronavirus. Op beide locaties is een MT-lid aanwezig HH: Jeanette Horlings-Koetje en LH: Marcel 
Inklaar). Er zijn veel vragen en door de aanwezigheid van een MT-lid kunnen deze vragen direct 
beantwoord worden. Onze hoogste prioriteit ligt bij het coronavrij houden van de locaties en het 
rustig aan versoepelen van de bezoekersregeling. Hiervoor hebben we de GCR nu hard nodig.  

 
6. Specifieke punten 

a. Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd 
Jeanette Horlings-Koetje geeft een beknopte toelichting op de handreiking. Op basis van deze 
handreiking wordt de brief voor de eerste contactpersonen geschreven. De GCR ervaart de 
handreiking als leesbaar en begrijpelijk. 
 
Jeanette Horlings-Koetje informeert dat afgelopen week een aantal eerste verpleeghuizen weer zijn 
open gegaan. SSZ behoorde niet tot deze selectie. De ervaringen van deze verpleeghuizen worden 
meegenomen in een herijking van de handreiking. Deze is onderhanden. Vanaf maandag 25 mei 
volgen er meer verpleeghuizen, naar eigen inzicht. Vanaf maandag 15 juni zullen alle verpleeghuizen 
hun deuren weer openen. Het crisisteam stelt voor om vandaag de brief over de versoepeling van de 
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bezoekregeling naar de eerste contactpersonen te sturen. Vanaf woensdag 27 mei wordt gestart met 
het beperkt toelaten van bezoek. Het crisisteam wil iets meer tijd hebben om het goed te doen. 
Daarom gaan we 2 dagen later open. Vanaf maandag 25 mei kunnen de contactpersonen bellen voor 
het maken van de bezoekafspraak. Dat geeft ons maandag de tijd om zaken te testen en in te richten 
op de 1,5 meter maatschappij. 
In de bezoekregeling worden drie tijdsloten gehanteerd: ochtend (2 bezoekers per team), middag (2 
bezoekers per team) en avond (1 bezoeker per team). Een cliënt mag maximaal 3 keer per week 
bezoek ontvangen. Het bezoek wordt naar de cliënt begeleidt.  
 
De landelijke afspraken gelden ook bij SSZ. Bij binnenkomst wordt een vragenlijst doorlopen (o.a. op 
hoestklachten). In verband met de AVG wordt hier zorgvuldigheid in betracht. Tevens wordt de 
koorts opgenomen middels een voorhoofdthermometer.  
Qua personele bezetting worden collega’s ingezet die arbeidsongeschikt zijn voor hun daadwerkelijke 
functie, maar voor deze taak heel waardevol zijn. Daarnaast gaan de gastvrouwen van de pleinen een 
rol spelen en wordt optioneel gebruik gemaakt van vrijwilligers.  
 
De GCR onderschrijft de inhoud van de brief: goed, helder en begrijpelijk. Vanochtend is in het 
crisisteam besloten om de brief op kleine details aan te passen. Aan de strekking van de brief wijzigt 
niets; anders gaat dit in samenspraak met de GCR.  
 
In de handreiking staat duidelijk beschreven dat er afspraken met de GCR moeten worden gemaakt 
over het openen van de locaties. De GCR heeft geen bezwaar tegen het open gaan van de locaties en 
vindt het daarentegen geweldig dat het toelaten van bezoek weer voor de cliënt mogelijk wordt.  
 
De voorzitter leest dat er 1 uur per bezoeker is gereserveerd. Dit is inclusief het handen wassen en de 
instructie. Mocht een bezoeker eerder weg willen, dan is dit mogelijk. De verwachtingen worden 
duidelijk in de brief weergegeven.  
 
De GCR informeert naar de bescherming van de medewerkers. Dit onderwerp staat vanmiddag op de 
agenda van het crisisteam. De GCR adviseert om minstens een mondkapje en handschoenen te 
dragen vóór het temperaturen van de bezoeker. Dit is ook de reden waarom we op maandag 25 mei 
willen proefdraaien: om te zien hoe het gaat.  
 
De GCR gaat akkoord met de handreiking. Er is een veiligheidsslot: bij een constatering van de 
besmetting wordt overgestapt naar de oude richtlijnen. We moeten voorzichtig blijven en iedere 
fasering is spannend. In deze fase mogen de bewoners nog niet naar buiten. Dat is een volgende, 
spannende fase.  
 
Desgevraagd licht Jeanette Horlings-Koetje toe dat het niet is toegestaan om bezoek aan te raken. 
Maar we blijven niet bij het bezoek en willen ook menselijk blijven.  
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b. Kwartaalcijfers Q1-2020 

De kwartaalrapportage over het eerste kwartaal kent nu een ander karakter door de corona 
ontwikkelingen. In de toelichting is hier veel over weggeschreven.  
 
Qua inkomsten missen we niet veel omzet; we nemen nog wel cliënten op. In de wijk heeft het 
coronavirus meer impact; cliënten willen (tijdelijk) geen zorg meer. Afschalen in de wijk is in het 
grote regio overleg besproken. Er zijn minder aanvragen voor nieuwe zorg. Als het niet direct 
noodzakelijk is, wordt voorkeur gegeven aan de zorg door de familie te regelen. Regionaal zijn goede 
afspraken gemaakt voor het bieden van zorg aan corona patiënten. Dit wordt dan opgepakt door een 
team van corona verzorgenden. Zowel op bestuurlijk niveau als op management niveau wordt er 
goed samengewerkt.  
De productie is wel minder geworden; dit zou van tijdelijke aard moeten zijn. Op termijn verwacht 
Marcel Inklaar een geleidelijke toename aan cliënten.  
 
Er komt een compensatieregeling voor de gemiste opbrengsten. Deze regeling kent een einddatum 
van 1 juli 2020. Daarna lopen we zelf risico. Als referentieperiode wordt februari genomen. 
Daarnaast komt er een regeling van de extra personeels- en materiaalkosten.  
In de cijfers houden we rekening met een verhoging van de kosten. De behandelkosten liggen 
momenteel hoger ten opzichte van de begroting. We zien verschuivingen in de hotelmatige kosten 
o.a. door het norovirus. Omdat er een compensatieregeling voor de corona komt, zullen uiteindelijk 
de kosten van de behandelaren de oorzaak van het lagere resultaat zijn. Alle gemaakte kosten inzake 
corona, worden gecompenseerd.  
We hebben een goede keuze gemaakt door het beide locaties een MT-lid fulltime aanwezig te 
hebben om vragen op te pakken. Dit zorgt voor korte lijnen met het crisisteam en scheelt vooral in 
tijd.  
 
De kwartaalrapportage geeft voor de GCR geen aanleiding meer tot vragen. Als het bestuur nog 
zaken met de GCR wilt delen, dan hoort zij dit graag.  
 

c. Opstellen medezeggenschapsregeling 
Jeanette Horlings-Koetje informeert dat we twee modellen voor de medezeggenschapsregeling 
hebben ontvangen. Deze worden voor de volgende vergadering geagendeerd om er gezamenlijk één 
concept van te maken. Doel is om een medezeggenschapsregeling te schrijven die bij ons past en die 
recht doet aan het betrekken van familie bij de GCR.  
Ook nu wordt stilgestaan bij het aantrekken van nieuwe leden voor de GCR. Voorgesteld wordt om 
voor de eerste volgende kwartaal nieuwsbrief een stukje tekst vanuit de GCR te schrijven en 
aandacht te vragen voor de inspraak van familieleden. Anny neemt hierin het voortouw en deelt met 
Margreet en Hanneke.   
 
Marcel Inklaar oppert dat het mooi zou zijn om eens per halfjaar een bijeenkomst te organiseren met 
mensen die iets willen toevoegen en de verhalen van de familieleden te horen. In de handreiking 
inspraak WMCZ staan een aantal voorbeelden hoe dit in te richten.  
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Voor de volgende vergadering worden de modellen doorlopen en wordt gekeken welk model voor de 
medezeggenschapsregeling het best passend is. 
 
Corine voegt toe dat de WMCZ per 1 juli van kracht gaat. Uiterlijk 6 maanden daarna moet de 
medezeggenschapsregeling van kracht zijn.    
 
Tot slot merkt de voorzitter op dat de GCR de samenwerking met de Raad van Toezicht wenst te 
optimaliseren.  
 
7. Update projecten 

a. Project Wet Zorg & Dwang 
Het beleid voor de Wet Zorg & Dwang (WZD) ligt zo goed als klaar. Op papier is helder hoe we met de 
WZD om willen gaan. Bij het gereed zijn van het beleid wordt deze aan de GCR voorgelegd.  
De scholing had al opgestart moeten zijn, maar het coronavirus heeft ons ingehaald. We zijn nu bezig 
met een e-learning module. Dit staat allemaal op de planning. De invoering van de WZD heeft 
vertraging opgelopen, maar loopt nu gestaag door.  
 
8. Ontwikkelingen locaties Stichting Samen Zorgen 

a. Nieuwbouw Zandakkers – Herveld 
Jeanette Horlings-Koetje informeert de GCR over de volgende onderwerpen: 

 De bouw is op 6 mei van start gegaan. De kredietovereenkomst met de Triodos bank is 
ondertekend. 

 Voor wat betreft de gemeentegarantie voorzien we een probleem dat de gemeente deze niet 
gaat verstrekken; ondanks eerdere toezeggingen. Er zijn alternatieven, maar als dit niet lukt, kost 
dat ons € 500.000 over 10 jaar. We wachten de definitieve terugkoppeling van de gemeente af.  

 Onder voorbehoud definitieve goedkeuring door de rechtbank, is de omgevingsvergunning 
definitief.  

 We hopen binnenkort het bouwcontract met Hendriks Bouw & Ontwikkeling te kunnen tekenen. 
Inmiddels staat er een enorme bouwkeet, die coronaproof is. De contouren van het pand zijn 
zichtbaar.  

 Jeanette Horlings-Koetje heeft bij de RvT om extra mandaat gevraagd omdat zaken duurder 
geworden zijn door o.a. vertraging in het project.  

 
Om de GCR gevoel te geven bij de nieuwbouw, deelt Jeanette Horlings-Koetje een aantal foto’s met 
hen.  
 

b. Vire Hof – Driel 
Over Vire Hof meldt Jeanette Horlings-Koetje het volgende: 

 Jeanette Horlings-Koetje heeft met gemeente gesproken over Vire Hof. Het bestemmingsplan is 
nog niet ingediend. Het bestemmingsplan kan een maatschappelijke bestemming of 
woonbestemming krijgen voor de woningen die daar komen. Daarna kan de projectontwikkelaar 
de bestemmingsaanvraag indienen. Punt van zorg is dat als het project Vire Hof in tijd op schuift, 
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er een uitdaging is omtrent de huisvesting van woning 2B in De Hoge Hof.  
 

9. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering staat gepland op 1 juli 2020, locatie Liefkenshoek. Omdat Marcel Inklaar 
wegens vakantie afwezig is, wordt besloten de vergadering te verplaatsen naar 8 juli om 09.30 uur. 
T.z.t. wordt gekeken hoe deze vergadering plaats vindt: via MS Teams of op locatie.  
Agendapunten volgende vergadering: 

 Beleid Wet Zorg en Dwang 

 Jaarrekening Stichting Samen Zorgen 2019 

 Jaarverslag Stichting Samen Zorgen 2019 

 Dashboard Q1-2020 

 Medezeggenschapsregeling 
Indien er tussentijds overleg met de GCR nodig is, dan hoort de GCR dat graag.  
 
10. Stukken ter kennisgeving 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.  
 
11. Rondvraag 
Hanneke informeert naar de ervaringen omtrent de was. Marcel Inklaar bevestigt dat na enkele 
opstartproblemen het nu prima gaat. Indien er sprake is van een virus (bijvoorbeeld Noro), dan 
worden zakken voor besmette was gebruikt.  
 
Hanneke vraagt of de dagbesteding ook weer per 1 juni opstart. Marcel informeert dat we dit ook 
weer langzaamaan willen open stellen, maar dat we nog zoekende zijn naar een alternatieve ruimte.  
 
Hanneke heeft informeel vernomen dat er beweging is op de 2e verdieping van De Hoge Hof. 
Jeanette Horlings-Koetje bevestigt dat op de voormalige locatie De Zonnehof een 8-tal kamers 
gereed zijn gemaakt voor het verplegen van cliënten in geval van een corona uitbraak.  
 
De voorzitter informeert naar de ziekte van de geestelijk verzorger. Marcel Inklaar informeert dat zij 
inmiddels volledig hersteld is en momenteel vanuit huis werkt. Zij schrijft dagelijks een artikel voor 
intranet en heeft telefonisch of beeldbel contact. We gaan kijken of zij na 1 juni voorzichtig naar één 
van de locaties kan. Annet Melzer is beschikbaar als het nodig is.  
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur.  

  


