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Aanwezig Cliëntenraad:  Margreet van der Spek en John Neuteboom  
Aanwezig SSZ:   Jeanette Horlings-Koetje, Anja Laanen 
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 mei 2021 
Naar aanleiding van: 
Pagina 3, agendapunt 7, corona ontwikkelingen: de voorzitter informeert of alle besluitvorming 
rondom corona met de CCR wordt afgestemd. Voordat de CCR werd uitgebreid met John 
Neuteboom, was er veelal telefonisch contact. De laatste vergadering hebben we afgesproken dat 
zolang we de RIVM volgen er geen specifieke afstemming met de voorzitter is. Alleen bij afwijkingen 
zoals bijvoorbeeld omtrent dragen mondkapjes of sluiting, is er afstemming. Deze afspraak is voor 
alle partijen duidelijk. 
De voorzitter merkt op dat tot op heden zij is geïnformeerd over de voorgenomen besluitvorming. Zij 
zou ook graag in het aanlooptraject naar de besluitvorming en de context daarvan betrokken willen 
worden. 
Er zijn geen nieuwe besmettingen gemeld in de zorg en onze regio bevindt zich in risiconiveau 3: de 
mondkapjes zijn dus nog verplicht. Morgen staat er een vergadering met het coronateam gepland en 
kijken we of er wijzigingen zijn. Als er iets anders uit komt dan de richtlijnen van RIVM, is er contact 
met de CCR.  
 
Pagina 6, agendapunt 15, mededelingen vanuit de locaties. John heeft uit de vergadering met de 
lokale cliëntenraad (LCR) Heteren begrepen, dat de verbeterslag nog iets langer duurt. Jeanette licht 
toe dat eerste prioriteit lag op de verhuizing naar Andalhof en daarna op de huisstijl. Nu wordt de 
look & feel aangepast. De LCR Heteren heeft geconstateerd dat website niet actueel is, waaronder de 
telefoonnummers. Jeanette checkt bij de zorg of er problemen met de telefoon zijn ondervonden.  
 
Aansluitend wordt de actielijst doorlopen: 
De actienummers 01 en 02 worden gereed gemeld.  
Aan de actielijst wordt toegevoegd: actualiseren van de informatiemap. Deze bevat niet alle actuele 
informatie. De informatiemap zou daarbij meer uitgebreid kunnen worden. Dit wordt meegenomen 
naar de vergadering van de LCR Heteren.  
 
Voorraadagenda 
Nummer 01: De afscheidslunch met Hanneke wordt ingepland. Corine zorgt dat er een datum wordt 
voorgesteld.  
Nummer 02: wordt overgeheveld naar de voorraadagenda van LCR Herveld-Andelst. 
Nummer 03: wordt overgeheveld naar de voorraadagenda van de lokale cliëntenraden. 
Nummer 04: blijft ongewijzigd. 
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Nummer 05: wordt overgeheveld naar de voorraadagenda van de lokale cliëntenraden.   
 
Het verslag van 26 mei 2021 wordt vastgesteld.  
 
3. Ingekomen en uitgegane post 
Er is geen ingekomen post. 
 
4. Mededelingen voorzitter 

a. Betrekken cliënten bij opzet en inrichting nieuwbouw 
De CCR vraagt in hoeverre cliënten bij alle fases van (nieuw)bouw worden betrokken. Jeanette licht 
toe dat Hessel Kielstra namens de CCR nauw betrokken was. Na zijn afscheid van de CCR is mevrouw 
Van den Berg namens de cliënten betrokken geweest bij de inrichting (gordijnen, vensterbanken). De 
plaats van de koelkast (laag bij de grond) is een bewuste keuze geweest.  
In Vire Hof in Driel gaan we huren; daar hebben we beperkte invloed. We mogen eisen stellen, maar 
dan meer gericht op het technische vlak. Andalhof is in eigen beheer.  
 

b. Opstellen agenda CCR 
De voorzitter wenst graag betrokken te worden bij het opstellen van de agenda. De vergadering 
besluit om de agenda als volgt in te richten: besluitvorming, discussie en informeren. Bij ieder 
onderwerp wordt gekeken wat er naar de lokale raden gaat.   
 
Het vergaderdossier voor deze vergadering was veel omvattend. De CCR vraagt of van tevoren 
aangegeven kan worden wat van de CCR wordt gevraagd. Jeanette bevestigt dat dit wordt gedaan 
middels het memo die aan ieder document voorligt.  
 
5. Mededelingen directeur-bestuurder / bestuurssecretaris 

a. Update veranderingen organisatiestructuur 
Fase 3 in de wijziging van de organisatiestructuur is nu afgerond. Voor alle medewerkers zijn 
informatiebijeenkomsten gehouden, waarin de veranderingen zijn besproken. Verteld is waar de 
wijzigingen zitten als het om de functies gaat. Alle functieprofielen zijn resultaatgericht gemaakt. De 
belangrijkste wijziging is dat de helpenden een opleiding gaan volgen. Voor de kwaliteit van zorg is 
dit een toegevoegde waarde. Voor de andere medewerkers zitten de wijzigingen met name in het 
functieprofiel. De organisatiewijziging is een gedragsverandering en daar nemen we tijd voor. 
Bijvoorbeeld: luister naar de cliënt; waar wil hij/zij eten en hoe laat. Dit kost tijd om dit te doen. Wat 
daarin meespeelt, is dat mensen zelfstandigheid moeten pakken.  
 
Medewerkers zijn heel enthousiast. Helpenden vinden het spannend, maar samen kunnen zij dit wel. 
De intrinsieke motivatie moet er zijn om de opleiding te willen volgen. Er zijn daarom ook 
medewerkers die de opleiding niet willen volgen. Voor hen is er een andere passende functie. 
  
De bewoners zullen uiteindelijk de gedragsverandering merken. Hiervoor moeten we de tijd nemen 
om het gesprek te voeren. In de gesprekken met familie (tijdens familieavonden) moeten we hier 
aandacht voor hebben. Dit punt komt ook terug in het meerjarenbeleid en wordt daar gevolgd.  
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b. Cliënttevredenheidsonderzoek in september/oktober 
In september/oktober wordt het cliënttevredenheidsonderzoek gestart. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door Van Loveren & Partners. De CCR ontvangt de vragenlijsten en kan eventueel nog 
vragen toevoegen.  
 

c. Verhuizing Andalhof 
Met inachtneming van de corona richtlijnen, hebben we de verhuizing voor bewoners zo leuk 
mogelijk gemaakt. Iedere bewoner is met een lach op het gezicht naar binnen gegaan. De bewoners 
zijn in 6 groepen verhuisd en zijn allen welkom geheten door een lakei en onder begeleiding van onze 
eigen muziektherapeut én applaus via de rode loper naar binnen gegaan. 
 
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten in de nieuwbouw en kennen we opstartproblemen. Vooraf 
hebben we spanning gehad omtrent de persoonsalarmering; deze was niet tijdig geleverd. Dit zorgde 
voor flinke hectiek voorafgaand aan de verhuizing. Inmiddels is ook dit allemaal geregeld.  
 
Jeanette is bijzonder trots op de medewerkers.  
 

d. Verhuizing woning 2B 
De bewoners van woning 2B zijn inmiddels verhuist naar LH. Voorafgaand aan de verhuizing is bij een 
routine onderzoek MRSA bij een cliënt geconstateerd. Uiteindelijk is ook die verhuizing goed 
verlopen.  
 

e. Vire Hof Driel 
Tweewekelijks staat er een vergadering gepland. Het bestemmingsplan definitief; nu volgt het traject 
voor de omgevingsvergunning. We hebben wel een zorg: we hebben tijdelijk minder cliënten omdat 
we in Driel pas weer uitbreiden. Nu nog 10 cliënten minder omdat zij verhuisd zijn naar Liefkenshoek. 
Financieel is dit een uitdaging. We voelen de urgentie om cluster 4 (cliënten met dementie) als eerste 
op te laten leveren. Dit pand (boerderij) gaan we huren.  
 

f. Installeren Wzd commissie 
De onderbouwing voor het installeren van de Wzd commissie is in bijgaand memo beschreven. Tot 
op heden was de Wet Zorg en Dwang (Wzd) een project. Het project krijgt nu zijn vervolg in de 
reguliere processen. We vinden de Wzd van dusdanig belang, dat we voor de eerstkomende periode 
met een commissie gaan werken.   
Desgevraagd licht Jeanette toe dat de CCR weer wordt geïnformeerd als er een beleidswijziging is. De 
jaarlijkse verantwoording van de Wzd wordt aan de CCR aangeboden. En daarnaast leest de CCR de 
ontwikkelingen terug in het kwartaalverslag en het kwaliteitsverslag.  
 
6. Mededelingen vanuit de locaties 

a. LCR Heteren 
John geeft een update over de besproken onderwerpen: 
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 De LCR Heteren heeft op 6 september een bijeenkomst gehad. Onder andere het rookbeleid was 
één van de bespreekpunten. Er is een wet vastgesteld die ons verplicht om te stoppen met 
roken. Er is daarom gestart om roken uit te faseren. Het roken komt nog terug in de CCR. 

 Omdat het in de zomer erg warm is in de achtertuin van LH, maken cliënten graag gebruik van de 
schaduwplaatsen bij de hoofdingang. In de LCR is gesproken over de uitstraling en het tegemoet 
komen aan de wens van de bewoners. Dit krijgt een vervolg. 

 De temperatuur regulatie is een punt van zorg.   

 Daarnaast heeft John de indruk dat de focus erg ligt op de verandering van de organisatie. John 
heeft het gevoel dat de werkwijzen over de locaties heen niet geharmoniseerd zijn. Jeanette licht 
toe dat, met uitzondering van de ontruimingsprocedure, alle processen zijn eenduidig zijn. 
Omdat het signaal anders uitwijst, zal het bestuur extra alert zijn op de uitvoering van processen 
en procedures.  

 Verder heeft de LCR Heteren verzocht om brieven vanuit een centraal punt te versturen. Het 
bestuur wil de correspondentie echter dicht bij het team houden; dit is een bewuste keus. 
Medewerkers moeten weten wat de inhoud is van verstuurde brieven. Bij vragen over de brief, 
kan altijd worden doorverwezen naar de gebiedsmanager.  

 Tot slot heeft de LCR Heteren gesignaleerd dat er nu weinig updates op de website zijn. Tot dat 
moment was nog onduidelijk wanneer de website met de nieuwe huisstijl wordt geactualiseerd. 
Het actueel houden van de informatie op de website blijft een aandachtspunt. Op 11 oktober zal 
de look & feel actueel zijn, aldus Jeanette.  

 
b. LCR Herveld-Andelst 

We hebben weer suggesties voor mensen die we willen benaderen voor de LCR Herveld-Andelst. De 
huidige 2 leden willen niet in de centrale cliëntenraad participeren.  
 
7. Kwaliteitsjaarverslag 2020 
De CCR heeft per e-mail op het kwaliteitsjaarverslag gereageerd. De CCR stemt in met het 
kwaliteitsjaarverslag 2020.  
 
Anja en Jeanette informeren de CCR dat medio november een arbeidsvermogensscan onder de 
medewerkers wordt uitgezet. Dit wordt geïntegreerd met het medewerkers tevredenheid 
onderzoek.  
 
Het project flexpool maakt onderdeel uit van het roosteren. Het roosteren gebeurt nog niet 
gestructureerd. Omdat roosteren de hoogste prioriteit heeft, is het project flexpool uitgesteld naar 
2022. Middels een verbeterregister zijn alle verbeteracties in beeld. Het is een dynamisch register 
waarin telkens prioriteringen worden aangebracht. Bij de ene actie werken we met een tijdsplanning, 
bij de andere actie niet.  
 
John vraagt of het kwaliteitsjaarverslag 2020 en het jaardocument Care te combineren zijn. Het zijn 
keurige documenten, maar deze bevatten ook overlap. Anja informeert dat het kwaliteitsjaarverslag 
verplicht is en dat het jaardocument Care op hoofdpunten meer summier zal worden. Voor beide 
documenten geldt dat deze op extern gepubliceerd moeten worden.  
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8. Jaardocument Care 
De CCR stemt in met het jaardocument Care.  
 
9. Corona ontwikkelingen 
Dit agendapunt (inclusief de sub onderwerpen) is reeds besproken.  

a. Update 
b. Evaluatie contacten tijdens corona CCR <-> crisisteam 

 
10. Samenstelling (centrale) cliëntenraad 

a. Status cliëntenraad Herveld/Andelst 
Janneke wordt gevraagd om uiterlijk eind oktober met de voorzitter te contacten over de status van 
de cliëntenraad.  

b. Cliëntenraad wijk 
De samenstelling van de cliëntenraad voor de wijk, volgt na de instelling van de cliëntenraad 
Herveld/Andelst.  
 
11. Verslag Prezo keurmerk 
Jeanette informeert dat voor de CCR een rol is weggelegd als het gaat om het verslag van het Prezo 
Keurmerk. We laten een externe organisatie toetsen hoe onze kwaliteit van zorg is en of we onze 
(WARM)waarden uitstralen. Door o.a. interviews met medewerkers en cliënten, brengt Perspekt 
haar oordeel uit.  
 
De strekking van deze toetsing was over het algemeen voldoende. De auditor geeft aan dat wij erg 
kritisch op ons zelf zijn.  
De vergadering staat uitgebreider stil bij de ontwikkelpunten zoals verwoord op pagina 10. Met 
name het rapporteren in het dossier van de cliënt vraagt aandacht. Het bepalen van de meest 
actuele situatie, communicatie over grote trajecten en vooral het samensmelten van culturen vraagt 
om een gedragsverandering die langere tijd in beslag neemt. Dit zijn geen nieuwe thema’s. 
Communicatie staat hoog op het lijstje om aan te pakken en te bespreken. Het snappen van de 
context en begrijpen wat er staat: dat blijft terugkomen.  
 
12. Medezeggenschapsregeling 
De CCR stelt de medezeggenschapsregeling vast en komt nog terug in de lokale cliëntenraden van 
Heteren en Herveld/Andelst. Met name de artikelen 16, 17 en 18 zijn voor de CCR belangrijke 
artikelen.  
Begrijpelijke taal is de wens van de CCR. 
 
13. Huishoudelijk reglement 
De CCR stelt het huishoudelijk reglement vast.  
 
14. Jaarrekening 2020 
De jaarrekening ligt ter advisering aan de CCR voor. Het bijgaande accountantsverslag 
(managementsamenvatting) kan worden gezien als toelichting op de jaarrekening en geeft een 
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weergave van de belangrijkste punten (kernpunten, strekking, resultaat). De raad van toezicht neemt 
de gehele jaarrekening door met de directeur-bestuurder. 
Voor de CCR is het van belang dat zij de focus op de cliënten kunnen houden en dat de organisatie 
gezond is. Daarmee biedt de managementsamenvatting van de CCR voldoende houvast.   
 
15. Dashboard Q2 2021 
De CCR vraagt waarom het dashboard gesplitst is over intramuraal en wijkverpleging. Dit is omdat we 
met andere kaders te maken hebben. In het dashboard intramuraal zie je wel een uitsplitsing van 
cliënten met en zonder behandeling over de locaties. 
 
Jeanette ziet een verbetering in de aandacht voor de actiepunten, de zogenaamde leercurve. 
Medewerkers moeten zaken signaleren. Dat we daarin een stap gezet hebben, ziet Jeanette terug in 
het dashboard. Jeanette is blij met de zorgcoaches.   
 
De jaarrekening 2020 en het dashboard gaan niet terug naar de lokale cliëntenraden. Voor wat 
betreft het dashboard zijn er geen punten die meegenomen moeten naar de LCR.  
 
16. Evaluatie wasgoed 
Door de corona ontwikkelingen heeft de CCR cliënten niet kunnen bevragen op hun ervaringen met 
het wasgoed. Over het algemeen zijn de ervaringen positief. Het is van belang om te blijven 
evalueren. Net als voeding is ook de was een emotioneel product. Ook bij nieuwe cliënten lijkt de 
was naar verwachting te verlopen. 
De benoemde verbeterpunten worden door Pieter opgepakt. De zorg- en/of pluspunten worden 
doorgeleid naar de lokale cliëntenraden. Het is belangrijk dat daar wordt besproken wat wel en niet 
goed gaat.  
 
17. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering staat gepland op 15 december 2021. 
 
18. Stukken ter kennisgeving 

a. Overdrachtsdossier 
b. Nog een erbij zetten… 

De stukken ter kennisgeving geven geen aanleiding tot vragen.  
 
19. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
20. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.  
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Actielijst 

Actienummer Datum Actie Wie Deadline 

03 10-03-21 
Actie 
herformuleerd 
26-05-21 

Werven en benaderen kandidaten 
LCR Herveld-Andelst. 

JK 30-10-2021 

04 10-03-21 Bij installeren van CR en CCR de 
medezeggenschapsregeling en 
huishoudelijk reglement 
actualiseren. 

AL/CE 01-05-2021 

05 15-09-21 Actualiseren van de informatiemap AL 01-01-2022 

 

Voorraadagenda 

Nummer Datum Actie Deadline 

01 16-12-20 Met een lunch afscheid nemen van Hanneke 
Hinderks in Herveld (afhankelijk van 
omstandigheden) 

n.t.b. 

02 16-12-20 Kennismaken nieuwe MT leden op locatie 
(afhankelijk van omstandigheden) 

Overhevelen 
naar LCR 
Herveld-
Andelst 

03 10-03-21 Bijwonen familiebijeenkomsten i.a.v. zorgcoach 
(afhankelijk van omstandigheden) 

Overhevelen 
naar LCR’s  

04 10-03-21 Bezoek brengen aan De Loohof in Zetten (afhankelijk 
van omstandigheden) 

n.t.b. 

05 26-05-21 Kennismaken met de zorgcoaches. Overhevelen 
naar LCR’s  

 


