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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. De Hoge 
Hof is in quarantaine. Daarom is Hanneke Hinderks bij Corine Elings thuis aangesloten en Anny Frentz 
heeft zich bij Marcel Inklaar in Liefkenshoek gevoegd.  
 
2. Notulen van 28 oktober 2020 
Het verslag van 28 oktober 2020 wordt vastgesteld.  
 
3. Ingekomen en uitgegane post 
Er is geen post ontvangen en ook geen post uitgegaan.  
 
4. Mededelingen voorzitter 

a. In memoriam: Hessel Kielstra 
De gezamenlijke cliëntenraad en Stichting Samen Zorgen hebben kennis genomen van het 
onverwachte overlijden van Hessel Kielstra. Hessel was tot januari 2020 een zeer gewaardeerd lid 
van onze gezamenlijke cliëntenraad. Tevens maakte hij als afgevaardigde van de gezamenlijke 
cliëntenraad deel uit van het projectteam Nieuwbouw De Zandakkers. We denken met warme 
herinneringen aan de inzet en betrokkenheid van Hessel terug.  
 
De voorzitter heeft geen mededelingen.  
 
5. Mededelingen directeur-bestuurder / manager zorg en behandeling 

a. Update coronavirus 
De eerste besmetting met het coronavirus binnen De Hoge Hof is een feit. Woning 1 en 2 in 
Liefkenshoek zijn in cohort; er zijn 3 cliënten positief getest en inmiddels ook weer hersteld. 
Afgelopen week is het vermoeden van besmetting bij een cliënt in De Hoge Hof geconstateerd en 
deze cliënt is positief getest. Het ontstaan van de besmetting is niet bekend. Gelukkig blijkt achteraf 
dat deze cliënt niet in het pand is geweest voor activiteiten. Wel zijn medewerkers naar andere 
cliënten geweest en om die reden is De Hoge Hof in quarantaine (risicominimalisatie). De cliënten 
willen nog steeds in de huiskamer eten; we vinden dit de keus van de cliënt. Onze medewerkers 
werken nu allen in volledige persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat is impactvol en zorg bieden is 
in deze tijd topsport. In eerdere situaties hebben we ervoor gekozen dat in geval van quarantaine 1 
bezoeker per dag met een tijdslimiet van 1 uur is toegestaan. Ook die bezoeker krijgt volledige 
persoonlijke beschermingsmiddelen. We hopen dat we volgende week, zo vlak voor kerst, de 
quarantaine kunnen opheffen, maar dat is afwachten. De cliënt in kwestie is erg ziek. We hebben 
tegelijkertijd ook andere cliënten met verkoudheidsklachten, die ook weer worden getest. 
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Marcel Inklaar vult aan dat woning 2 weer in voorzorg quarantaine is door een positief geteste 
medewerker, die afgelopen weekend nog heeft gewerkt. Inmiddels is nog een medewerker van 
dezelfde woning  positief getest. Bij de medewerkers zijn de bronnen bekend. Voor ons is het 
belangrijkste wanneer de medewerker voor het laatst heeft gewerkt; 3 dagen voorafgaand aan de 
klachten is iemand besmettelijk. We moeten nu prioriteiten stellen. Daarnaast speelt dat niet alleen 
cliënten maar ook medewerkers getest worden. Dit betekent dat zij op moment van testen niet 
kunnen werken.  
 
De gezamenlijke cliëntenraad vindt de situatie erg zorgelijk en leeft met onze cliënten en 
medewerkers mee.  
 
Jeanette Horlings-Koetje informeert dat het GGD vaccinatiepunt in de regio wordt ingericht en de 
vraag is gesteld of wij iemand kunnen aanleveren die kan prikken. Margreet van der Spek is bereid 
hieraan mee te werken.  
 
Dit is de situatie die ons dagelijks bezig houdt, aldus Jeanette Horlings-Koetje. Alle cliënten worden 
dagelijks getemperatuurd; we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.  
 

b. Update veranderingen organisatiestructuur 
Naast het coronavirus zijn we intern met 2 belangrijke dingen bezig:  

 Meerjarenbeleidsplan 

 Organisatiestructuur 
We hebben gekeken naar de noodzakelijke inrichting om het meerjarenbeleid te implementeren. 
Marcel Inklaar was als manager Zorg & Behandeling voor alles verantwoordelijk. Maar het totale 
zorgpallet is te complex geworden voor 1 persoon. Om die reden hebben we het aandachtsgebied 
intramuraal losgekoppeld van extramuraal. Daarnaast willen we ook lokaal verankerd blijven en gaan 
we de functie gebiedsmanager noemen.  
In de nieuwe structuur werken we daarom met gebiedsmanagers Heteren, Herveld-Andelst en in de 
toekomst Driel. Marcel Inklaar is benoemd tot gebiedsmanager in Heteren. De gebiedsmanager voor 
Herveld-Andelst is benoemd en start per 1 februari 2021.  
Parralel aan de verandering van de organisatiestructuur, heeft Mariëtte een nieuwe baan bij een 
zorgorganisatie in Nijmegen aanvaard. Inmiddels is een nieuwe manager bedrijfsvoering (met 
financiële achtergrond) aangenomen, die op 1 maart 2021 start. Als aanvulling op de nieuwe 
organisatie wordt het MT uitgebreid met een bestuurssecretaris. Deze vacature hebben we ook 
ingevuld en zij start op 1 februari 2021. Dit is fase 1 in de verandering van de organisatiestructuur.  
 
Fase 2 is opgestart en die fase betreft het niveau van teamleiders. De belangstellingsgesprekken met 
de betreffende medewerkers zijn gevoerd en morgen staan de gesprekken over de uitkomsten 
daarvan gepland. Ook in die fase ontstaan vacatures en worden externe kandidaten geworven. De 
gesprekken met de teamleiders en adviseurs zijn mooie gesprekken die gaan over de ambitie van de 
medewerker en waar hij/zij gelukkig van wordt.  
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In deze managementlaag gaan we werken met team- en zorgcoaches in plaats van teamleiders en 
willen we de verpleegkundigen beter positioneren. We krijgen per locatie een zorgcoach (somatiek 
en PG). Daarmee ontstaan er vacatures, omdat er meer functies zijn dan medewerkers.  
Marcel Inklaar vult aan dat de zorgcoach een cliënt gerichte functie is, geschoold op HBO-V, maar 
met name de cliënten centraal heeft staan in het zorgproces. De zorgcoach is de spil naar familie en 
contactpersonen en vanuit de cliënt gezien een hele belangrijke functie. Deze functie past bij het 
meerjarenbeleid waar kwaliteit van leven voorop staat. 
 
Na deze fases volgt nog de fase van functieprofielen herijken. In die fase willen we duidelijker naar 
de functies kijken en of we de juiste kennis en ervaring vragen.  
 
Qua tijdspad ronden we fase 2 in januari af en starten we samen met die groep fase 3 op. Voor fase 3 
nemen we ruimer de tijd.  
 
De gezamenlijke cliëntenraad ziet een mooi plan, waarin veel werk is verzet. Het is mooi om te horen 
dat er steeds meer gewerkt wordt naar de kwaliteit van leven. Als corona achter de rug is, wil de 
gezamenlijke cliëntenraad graag kennis maken met de nieuwe MT leden. Daarnaast feliciteert de 
gezamenlijke cliëntenraad Marcel Inklaar met zijn functie van gebiedsmanager Heteren. 
 

c. Evaluatie wasgoed 
Afgelopen jaar is een nieuw proces voor de was geïmplementeerd. Conform afspraak met de 
gezamenlijke cliëntenraad, heeft de evaluatie van het nieuwe proces inmiddels plaatsgevonden, 
alleen de input van de cliënten moet nog worden verwerkt. De verwachting is de evaluatie in de 
eerstvolgende vergadering aan te kunnen bieden.  
 

d. Vrijwilligersattentie 
Normaal gesproken wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd, waarvoor ook de leden van de 
gezamenlijke cliëntenraad worden uitgenodigd. In deze bijzondere periode hebben we een 
alternatief bedacht in de vorm van het toesturen van een attentie.  
De gezamenlijke cliëntenraad vindt het verstandig dat voor een alternatief is gekozen.  

 
6. Medezeggenschapsregeling 
Het concept medezeggenschapsregeling ligt ter advisering aan de gezamenlijke cliëntenraad voor. De 
in de bijlage met rood gearceerde stukken vragen om lokale afspraken. De vergadering bespreekt de 
medezeggenschapsregeling.  
 
Artikel 3.2: de volgende zin wordt toegevoegd: ‘Vanuit de lokale cliëntenraden is minimaal 1 persoon 
vertegenwoordigt in de centrale cliëntenraad.’ 
 

Artikel 6.1: de tekst omtrent het aantal leden wordt als volgt gewijzigd: ‘De centrale cliëntenraad 
bestaat uit 5 leden. De lokale cliëntenraad bestaat uit 1-3 leden.‘ 
 

Artikel 7: dit artikel bestaat uit 2 opties. De vergadering besluit om optie a anders te formuleren: ‘De 
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benoeming van kandidaten geschiedt in gezamenlijkheid tussen de voorzitter en het bestuur, 
waarmee de stem van de cliëntenraad wordt gehoord. Voor het benoemen van kandidaten voor de 
lokale cliëntenraad is dit de gebiedsmanager van de betreffende locatie.’ 

Artikel 10.1.d: De keuze ligt voor ‘ontslag door bestuur of cliëntenraad’. De vergadering besluit om 
hier te kiezen voor bestuur, omdat er op dat moment redenen voor ontslag aan ten grondslag liggen. 
In aansluiting hierop wordt is artikel 10.3 optie a van toepassing.  
 
Artikel 13: Transparantie voor cliënten en hun vertegenwoordigers is er door middel van het verslag 
wat op de website wordt gepubliceerd. Optie 2 is hierop van toepassing. 
 
Artikel 15: dit artikel wordt ongewijzigd overgenomen, waarbij de opmerking wordt geplaatst, dat we 
per lid afspreken of het vergaderdossier al dan niet op papier wordt aangeleverd.   
 
Artikel 15.2.d: de leden van de cliëntenraad ontvangen geen vacatievergoeding. De door leden 
gemaakte onkosten en reiskosten, kunnen worden gedeclareerd.   
Artikel 15.3: De tekst wordt gewijzigd in: het bestuur bespreekt tijdig met de cliëntenraad de kosten 
die de cliëntenraad zal maken. Het tekstblok ‘Kosten, anders dan die voor het voeren van 
rechtsgedingen zoals genoemd in lid 2, onderdeel g, die het budget overschrijden komen slechts voor 
rekening van de instelling indien het bestuur daarmee tevoren heeft ingestemd’  komt te vervallen. 
Vanuit zowel het bestuur als de cliëntenraad bestaat niet de behoefte om hier nu iets over vast te 
leggen.  
 
Artikel 16.1: ‘schriftelijk’ wordt verwijderd.  
 
Artikel 17.g: ‘kaderbrief’ wordt verwijderd.  
  
De medezeggenschapsregeling gaat in op 1 januari 2021. 
 
7. Meerjarenbeleid inclusief kwaliteitsplan 
Jeanette Horlings-Koetje licht het meerjarenbeleidsplan toe. Het is een omvangrijk en ambitieus stuk 
met kwaliteit van leven als kapstok voor de stip op de horizon. Cliënt gerelateerde onderwerpen 
komen terug in de centrale cliëntenraad.  
De voorzitter heeft een aantal detailvragen, die zij aan Jeanette Horlings-Koetje zal voorleggen.  
 
8. Begroting 2021 
De begroting is door de Raad van Toezicht op 10 december vastgesteld. De voorzitter informeert 
waar de afkorting ‘bouwstiko’ voor staat. Dit is de afkorting voor stichtingskosten van de bouw, aldus 
Jeanette Horlings-Koetje. 
Verder geeft de begroting voor de gezamenlijke cliëntenraad geen aanleiding tot vragen.  
 
9. Jaarverslag kwaliteit 
De voorzitter heeft een vraag omtrent de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SOG). Uit het 
verslag lijkt dat er meerdere specialisten bij SSZ werkzaam zijn.  
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De SOG wordt tot 11 januari 2021 ingehuurd via Zinzia. De afgelopen periode heeft SSZ wisselende 
specialisten vanuit Zinzia aangeboden gekregen. Juist stabiliteit in SOG is belangrijk om goede zorg te 
kunnen bieden.  
Vanaf 11 januari 2021 is een samenwerkingsverband met Novicare van kracht en wordt de SOG via 
hen ingehuurd.  
Verder wordt in het verslag gesproken over de PDCA cyclus. Dit staat voor Plan-Do-Check-Act; deze 
stappen worden als hulpmiddel ingezet om processen te verbeteren en kwaliteit te verhogen.  
 
De gezamenlijke cliëntenraad stemt in met het jaarverslag kwaliteit.  
 
10. Kwartaalrapportage Q3 2020 
De kwartaalrapportage geeft geen aanleiding tot vragen en wordt hiermee voor kennisgeving 
aangenomen.  
 
11. Dashboard Q3 2020 
Jeanette Horlings-Koetje geeft een toelichting op het dashboard over het derde kwartaal 2020. De 
voorzitter informeert naar de betekenis van ‘cipper’. Een ‘cipper’ is een medewerker die kennis heeft 
van hygiëne– en infectiepreventie en heeft daarvoor een opleiding gevolgd. Zij hebben als rol het 
signaleren, adviseren, ondersteunen en begeleiden bij preventie aangelegenheden. Regulier nemen 
zij een audit af om te beoordelen hoe de hygiëne voorschriften binnen de afdelingen wordt 
nageleefd. Zij adviseren richting de commissie Hygiëne- en Infectie preventie.  
 
12. Prijslijst dienstverlening 
In voorliggende prijslijst dienstverlening is de inflatie voor 2021 verwerkt. De gezamenlijke 
cliëntenraad heeft verder geen vragen en stemt in met de prijslijst dienstverlening. 
 
13. Samenstelling gezamenlijke cliëntenraad 
Jeanette Horlings-Koetje geeft een update over de vacatures in de lokale cliëntenraad.  
Voor De Hoge Hof is er een toezegging en zijn er twee kandidaten die over het lidmaatschap 
nadenken, maar er zeker positief in staan. 
 
Voor Liefkenshoek heeft één kandidaat toegezegd. Marcel Inklaar heeft nog twee mogelijke 
kandidaten benaderd, maar zij hebben geen belangstelling. Hij heeft dit nog onder zijn aandacht. 
Naast deze kandidaat én Anny Frentz, zou nog één kandidaat wenselijk zijn voor de lokale 
cliëntenraad Heteren.   
 
De vergadering maakt procesafspraken: 
De kandidaten worden eerst in de gezamenlijke cliëntenraad besproken en bij geschiktheid wordt  
een kennismakingsgesprek met (een afvaardiging van) de gezamenlijke cliëntenraad georganiseerd. 
Aansluitend volgt nabespreking en worden de kandidaten in de volgende vergadering 
geïntroduceerd. De gesprekken voor de kandidaten van De Hoge Hof kunnen worden gepland. 
Jeanette Horlings-Koetje geeft de namen van de kandidaten aan de voorzitter door, waarna zij in 
gesprek zal gaan.  
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In de medezeggenschapsregeling staan de vrijwilligers niet opgenomen. Zij staan wel in het 
reglement. Jeanette Horlings-Koetje refereert aan het eerdere voorstel: één vrijwilliger en één 
vertegenwoordiger vanuit de wijk nemen zitting in de centrale cliëntenraad, waarmee het aantal 
leden van de centrale cliëntenraad op 5 leden komt.  
 
Als bovengenoemde kandidaten toezeggen, dan is het haalbaar om met elkaar de lokale en centrale 
cliëntenraad op te starten. De lokale raad bepaald zelf wie zij afvaardigen naar de centrale raad.  
 
Aansluitend hierop informeert de voorzitter dat zij samen met Anny Frentz het landelijk congres 
digitaal heeft bijgewoond. Hierop wordt in de volgende vergadering op terug gekomen.  
 
14. Vergaderschema 2021 
Het vergaderschema voor de centrale cliëntenraad wordt vastgesteld. Deze vergaderingen vinden 4 x 
per jaar plaats.  
 
15. Ontwikkelingen locaties Stichting Samen Zorgen 

a. Nieuwbouw Zandakkers – Herveld 
Jeanette Horlings-Koetje informeert de gezamenlijke cliëntenraad dat de bouw voorspoedig 
verloopt. De buitenzijde is nagenoeg gereed, nu wordt binnen hard gewerkt. Het wordt een mooi en 
statig pand.  
  

b. Vire Hof – Driel 
Tweewekelijks staat een afspraak gepland, maar de vorderingen gaan langzaam. 
 
16. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering wordt verschoven en staat nu gepland op 10 maart 2021.  
De volgende agendapunten worden geagendeerd: 

 Evaluatie wasgoed 

 Landelijk congres cliëntenraden 
 
17. Stukken ter kennisgeving 

a. Nieuws van Menzis voor cliëntenraden 
De voorzitter woont op 23 maart 2021 de themabijeenkomst ‘Contact met bestuur en achterban’ bij.  
 
18. Rondvraag 
De voorzitter richt haar woord tot Hanneke Hinderks, waarvan we deze vergadering afscheid nemen. 
Hanneke Hinderks heeft als langste deel uit gemaakt van de cliëntenraad. Ook op persoonlijke titel 
dankt zij Hanneke hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid bij de cliëntenraad.  
Ook Jeanette Horlings-Koetje en Marcel Inklaar hebben Hanneke Hinderks leren kennen als een erg 
warm en betrokken lid die ons attendeerde op cliënt perspectief. Dit was voor het bestuur heel 
waardevol. Namens het bestuur en de cliëntenraad overhandigt Corine Elings de attenties aan 
Hanneke Hinderks.   
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19. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur en wenst Jeanette Horlings-Koetje en Marcel Inklaar 

veel sterkte met de ontwikkelingen. Tot ziens in het nieuwe jaar! 

 

Actielijst 

Actienummer Datum Actie Wie Deadline 

01 16-12-20 Plannen kennismakingsgesprekken met 
kandidaten lokale cliëntenraad De Hoge 
Hof. 

Vz 01-04-2021 

     

 

Voorraadagenda 

Nummer Datum Actie Deadline 

01 16-12-20 Kennismaken nieuwe MT leden op locatie (als de 
maatregelen dit toelaat) 

n.t.b. 

    

 


