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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 8 juli 2020 
Het verslag van 8 juli geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt daarmee vastgesteld.  
 
3. Ingekomen en uitgegane post 
Er is geen ingekomen en uitgegane post.  
 
Corine checkt of Anny Frentz bij de NCZ is aangesloten. Indien dit niet het geval is, zorgt zij voor 
inschrijving.  
 
4. Mededelingen voorzitter 
De voorzitter informeert dat Adriaan van Oosten geen lid meer is van de gezamenlijke cliëntenraad.  
 
5. Mededelingen directeur-bestuurder / manager zorg en behandeling 

a. Update coronavirus 
Jeanette Horlings-Koetje informeert dat onze locaties nog steeds vrij zijn van besmetting met het 
coronavirus, maar het blijft wel spannend.  
Onlangs heeft de evaluatie van het coronavirus plaatsgevonden. Anny Frentz heeft die evaluatie 
bijgewoond. Een interessante sessie, aldus Anny.  
Het inzetten van de vrijwilligers wordt langzaamaan weer opgestart. Afschalen kan altijd als er op 
een locatie sprake is van (vermoeden van) besmetting. We proberen zoveel mogelijk maatwerk toe 
te passen.  
Bij het vermoeden van besmetting wordt, zolang de uitslag van de test niet bekend is, geïsoleerd 
gewerkt en worden dus mondkapjes gebruikt.  
 
Op dit moment ligt een brief klaar voor bewoners en 1e contactpersonen. Afgesproken wordt dat de 
leden van de gezamenlijke cliëntenraad de brief per e-mail ontvangen en de voorzitter in ieder geval 
een terugkoppeling geeft.  
 
Jeanette Horlings-Koetje vraagt aandacht voor de medewerkers ontvangst bezoek. Zij krijgen 
regelmatig te maken met lastige situaties. Ons bezoek mag dan ook wat coulanter worden.  
Voor wat het registreren van het bezoek in het kader van de privacy: dit gebeurt in aanwezigheid van 
de medewerker ontvangst of de lijst wordt niet zichtbaar weggelegd. Bij frequent bezoek, krijgt de 
bezoeker een nummer, wat bij het bezoek wordt genoteerd. Daarmee blijft privacygevoelige 
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informatie achterwege. De bezoekerslijsten worden iedere avond ingescand en maandelijks 
vernietigd.  
Tot 31 oktober is er een schema voor de medewerker ontvangst bezoek. Daarna wordt naar verdere 
invulling gekeken.   
 
Gisteren heeft de gezamenlijke cliëntenraad nog een e-mail ontvangen met een nieuwe handreiking, 
inclusief samenvatting. Positief is dat we de locaties niet meer willen sluiten. We kijken per casus en 
passen maatwerk toe. Ons plan wordt gescreend aan de handreiking.  
Het beleid richting de quarantaine van de medewerkers is gewijzigd. Als er een situatie is waar de 
medewerker het risico op besmetting loopt, blijft de medewerker thuis. Tot op heden levert dit geen 
problemen op voor de bezetting, maar het blijft spannend. Zolang het aantal quarantaine gevallen 
gedoseerd is, kan de bezetting het behappen.  
Qua testen is nu de voorrangsregeling voor zorgmedewerkers van kracht. De uitslag is < 24 uur 
bekend.  
 

b. Update meerjarenplan 
Jeanette Horlings-Koetje informeert dat normaal in maart wordt gestart met de voorbereidingen 
voor het meerjarenbeleid. Gezien de corona ontwikkelingen is nu op een creatieve manier van start 
gegaan met het meerjarenplan.  
Er wordt een meerjarenbeleid gemaakt. Het eerste jaar (2021) is tevens ons jaarplan en voor jaar 2 
en 3 (2022 en 2023) wordt de stip op de horizon bepaald. De stip kunnen we met de landelijke 
ontwikkelingen mee laten bewegen. De gezamenlijke cliëntenraad blijft geïnformeerd over de 
ontwikkelingen omtrent het meerjarenbeleid. De ontwikkelingen omtrent nieuwbouw De 
Zandakkers, domotica, inrichting en het meerjarenbeleid lopen vloeiend door.  
Het meerjarenbeleid wordt nu verder uitgewerkt en we proberen de bespreking te matchen met een 
reguliere vergadering van de gezamenlijke cliëntenraad.  
 

c. Overige mededelingen 
Marcel Inklaar informeert dat de dagbesteding voor 3 dagen per week in De Loohof in Zetten wordt 
georganiseerd. We hebben het voornemen om samen met Stichting De Loohof te kijken naar een 
verbouwing van het gebouw, zodat de ontmoetingsvereniging en Stichting Samen Zorgen 7 dagen 
per week voor een langere periode gebruik van deze locatie kunnen maken. Het pand wordt dan 
intern gemoderniseerd en de luchtbehandeling wordt aangepakt. We hebben inmiddels goedkeuring 
gegeven voor een meer jaren verbintenis (een contract voor 5 jaar met de optie voor 5 jaar 
verlengen). De verwachting is dat vanaf januari 2021 het nieuwe pand in gebruik genomen kan 
worden.  
 
Er zijn gesprekken gevoerd met kandidaten voor de vacature van geestelijk verzorger. Margreet heeft 
namens de cliëntenraad ook deelgenomen. Arbeidsvoorwaarden gesprek met een geselecteerde 
kandidaat. Omdat we nu extra ruimte hebben en het belangrijk vinden, willen we nu ook een junior 
kandidaat aan ons verbinden. 
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6. Specifieke punten 

a. Samenstelling gezamenlijke cliëntenraad 
Jeanette Horlings-Koetje licht toe dat het zoeken naar leden al lange tijd onderwerp van gesprek is. 
De leden van de gezamenlijke cliëntenraad hebben familieavonden bezocht en het MT heeft goed 
nagedacht over hoe we de gezamenlijke cliëntenraad zo effectief mogelijk kunnen inrichten. We 
willen het goed voor onze cliënt doen. We zijn dankbaar dat Hanneke Hinderks langer aan de 
cliëntenraad is verbonden, gezien haar kennis van De Hoge Hof en Liefkenshoek en we zijn blij dat 
Anny Frentz is aangesloten als link naar de vrijwilligers. Van belang is dat we de verbinding met de 
cliënt willen blijven behouden.  
 
Jeanette Horlings-Koetje en Marcel Inklaar hebben zich beiden hard gemaakt om op de locaties te 
kijken naar geschikte kandidaten. De meeste ideale kandidaat is een cliënt of verwant van onze cliënt 
in De Hoge Hof, Liefkenshoek of de wijk. Voor De Hoge Hof zijn er twee mogelijk geschikte 
kandidaten en in Liefkenshoek is de partner van een bewoner benaderd. Voor de wijk is nog geen 
kandidaat gevonden. 
 
Los van de kandidaten, willen we de vergaderingen anders inrichten: we willen een gezamenlijke 
cliëntenraad, maar ook een lokale cliëntenraad die zaken specifiek voor die locatie bespreekt. Dit 
betekent 2-3 vergaderingen per locatie per jaar en 4 x per jaar een vergadering van de centrale 
cliëntenraad, waarin organisatievraagstukken en wettelijke verplichtingen worden besproken, zoals 
bijvoorbeeld jaarrekening en WZD. De centrale cliëntenraad bestaat dan uit een onafhankelijk 
voorzitter met vanuit iedere locatie 1 lid.  
 
De worsteling voor het vinden van geschikte kandidaten speelt al langer. Zeker nu er in deze tijd geen 
familieavonden zijn, is het lastig om kandidaten te vinden. Vandaar de oproep in de nieuwsbrief, 
waarop iemand heeft gereageerd, die echter niet past in het zojuist geschetste profiel van de 
cliëntenraad. We willen sturen op meer familieleden om daarmee de binding met onze cliënten te 
kunnen houden.  
De gezamenlijke cliëntenraad deelt het geschetste ideaalbeeld van de cliëntenraad, al heeft zij wel 
wat moeite met hoe dit nu gelopen is.  
 
Qua procesgang zal Jeanette Horlings-Koetje de inrichting van de lokale cliëntenraad en de centrale 
cliëntenraad voor de volgende vergadering als praatstuk uitwerken. De kandidaten die Jeanette 
Horlings-Koetje en Marcel Inklaar voor ogen hebben, worden actief benaderd om hun interesse te 
polsen. Na een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de gezamenlijke cliëntenraad, kan de 
voordracht plaatsvinden. Als het MT de voordracht ondersteunt en de kennismaking met de 
voorzitter positief is, kan eventuele benoeming worden geconcretiseerd.  
 

b. Halfjaarcijfers eerste halfjaar 2020 
Jeanette Horlings-Koetje geeft een korte inleiding. De halfjaarcijfers is één van de stukken die moet 
worden gezien als een wettelijke verplichting om aan de gezamenlijke cliëntenraad voor te leggen. 
Het is een toetsingsdocument voor MT, RvT, OR en leidinggevenden. 
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Uit het document valt af te lezen dat de resultaat begroot is op € 230.000 euro. In de latest estimate 
is dit bijgesteld naar € 130.000. Dit is het resultaat van corona en haar onzekerheden.  
 
De voorzitter heeft contact gehad met Richard Beune namens de Raad van Toezicht en uitgesproken 
dat zij behoefte heeft aan meer contact tussen de Raad van Toezicht en de gezamenlijke 
cliëntenraad. Voor de vergadering van 28 oktober sluit Richard Beune aan.  
De halfjaarcijfers zijn voor de gezamenlijke cliëntenraad geen aanleiding tot verdere vragen.  
 

c. Dashboard Q2-2020 
Voorheen ontving de gezamenlijke cliëntenraad ook de MIC rapportage. Dit is voortaan allemaal 
verwerkt in het dashboard. Door het gebruik van plaatjes en grafieken zijn de trends makkelijker 
leesbaar en wordt het steeds meer versimpeld. Zo kun je snel zien waar het goed en niet goed gaat.  
 
We constateren dat de inzet van medimo een goede ondersteuning is om veel medicatie incidenten 
te kunnen voorkomen. Medimo ondersteunt hierin met een melding op een tablet (bijvoorbeeld te 
laat geven van medicatie). Dit heeft een positieve werking. De volgende stap is het invoeren van 
medimo in de wijkverpleging.  
 
Nu bevat het vergaderdossier ook nog de achtergrond informatie (excelbestanden) voor het 
dashboard. Deze worden voortaan niet meer meegestuurd met het vergaderdossier.  
 
De gezamenlijke cliëntenraad constateert een opvallend hoger ziekteverzuim. Corona, griepjes en 
andere zaken liggen hieraan ten grondslag, aldus Jeanette Horlings-Koetje. Maar over het algemeen 
ligt ons verzuim veel lager ten opzichte van de branche. Een teken dat mensen zich goed op hun plek 
voelen.  
 

d. Status opstellen medezeggenschapschapsregeling 
De gezamenlijke cliëntenraad heeft een separate bijeenkomst gehad om de 
medezeggenschapsregeling te bespreken. Door de besluitvorming over de inrichting van de 
gezamenlijke cliëntenraad, moet deze echter worden aangepast. Margreet deelt het opgestelde 
document met het MT.  
 
Naar aanleiding van dit punt wordt besloten dat voor het vergaderschema van volgend jaar het 
vooroverleg van 09.00 – 10.00 uur wordt gepland en aansluitend het regulier overleg plaats vindt.  
 
7. Update projecten 

a. Project Wet Zorg & Dwang (WZD) 
Marcel Inklaar informeert dat tijdens de vergadering van het projectteam WZD de laatste hand aan 
het beleid wordt gelegd. De cursus voor de medewerkers is weer opgestart en parallel loopt een  
e-learning module WZD. Iedereen die werkzaam is voor Stichting Samen Zorgen, volgt deze  
e-learning. Er wordt gekeken of ook vrijwilligers deze e-learning kunnen gaan volgen.   
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Vraagstuk is wat het betekent voor het gebouw(en) als we echt een volledig open deuren beleid gaan 
voeren. Mag de deur op slot en als deze op slot zit, wat betekent dit dan? Je wilt incidenten 
voorkomen.  
 
8. Ontwikkelingen locaties Stichting Samen Zorgen 

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

 De bouw gaat voorspoedig en de weeromstandigheden zijn gunstig. 

 Volgende week wordt het hoogste punt bereikt. Dit vieren we klein, met op de bouw een 
frietkraam en op de locaties voor de bewoners een poffertjeskraam. De leden van de 
gezamenlijke cliëntenraad zijn welkom om poffertjes te komen eten.   

 Een cliënt van De Hoge Hof, denkt met ons mee over de inrichting (zowel binnen als buiten).  
 

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

 De eerste planning stemt ons niet positief: één jaar later dan de bedoeling was. Met name voor 
woning 2B is dit erg vervelend; hiervoor wordt naar een alternatief gezocht. De intentie is om 
slechts één keer te verhuizen, maar dit wordt lastig.  
 

9. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering staat gepland op 28 oktober 2020.  
De volgende agendapunten worden geagendeerd: 

 Beleid Wet Zorg & Dwang (i.a.v. Marjella Jansen) 
 

10. Stukken ter kennisgeving 
a. Samenvatting van de enquête ervaringen tijdens de coronacrisis  
b. Menzis | Nieuws voor cliëntenraden  

De stukken zijn geen aanleiding tot vragen.  
 
11. Rondvraag 
Gezien de beperkte beschikking van vergaderruimten in Liefkenshoek, stelt Corine Elings voor om de 
vergaderingen van de gezamenlijke cliëntenraad voorlopig te plannen in De Hoge Hof.  
 
De vergadering van 16 december staat in het teken van het afscheid van Hanneke Hinderks.  
09.30 – 10.30 uur | vooroverleg gezamenlijke cliëntenraad 
10.30 – 12.00 uur | regulier vergadering 
12.00 – 13.00 uur | lunch 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.04 uur.  

  


