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Aanwezig namens LCR: John Neuteboom (voorzitter), José Grimmelt en Anny Frentz 
Aanwezig namens CCR: Margreet van der Spek 
Aanwezig namens SSZ:  Janneke de Keijzer en Corine Elings  
Afwezig:   - 
Genodigd:   - 
Verslaglegging:  Corine Elings 
 
 

ACTIELIJST 
 

 
 

BESLUITENLIJST 

Nr. Omschrijving Datum 

01 Opening 
John opent de vergadering.  

07-06-22 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum 
gepland 

Datum 
gereed 

Status 

3 Aanpassen tekst website als CR Heteren en 
Herveld-Andelst zijn geïnstalleerd. 

CE 02-06-21 Deels 
02-06-21 

~ 

10 Updaten van de website als het gaat om 
corona ontwikkelingen. 

MI 
JK 

z.s.m.  Gereed 

20 Sluiten van de voordeur van de 
hoofdingang om 19.00 uur 

MI 
JK 

22-12-21 
07-06-22 

 Gereed 

22 Nakomen van afspraken met zorgcoach 
bespreken (mede n.a.v. signaal José).  

JK 07-06-22  Gereed 

23 Actualiteit van de website. JK i.s.m. 
comm. 

07-06-22  Gereed 

24 N.a.v. CTO: 
 Bevindingen van de was. 
 Beleving op Liefkensplein een boost 

geven. 

JK i.s.m. 
Pieter 

07-06-22  ~ 

25 Meer bekendheid geven aan de geestelijk 
verzorger en muziektherapeut (op 
website). 

JK 07-06-22  Gereed 

26 Sigarettenpeuken bij de voordeur. JK i.s.m. 
Pieter 

07-06-22  Gereed 

27 Brood in het winkeltje niet altijd voorradig. JK i.s.m. 
Pieter 

07-06-22  Gereed 

28 Stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen: hoe loopt dit 
proces? 

JK i.s.m. 
comm. 

z.s.m. 16-03-22 Gereed 

29 Informatiemap voor nieuwe bewoners: LCR 
meedenken over de inhoud. 

JK i.s.m. 
comm. 

07-06-22  ~ 

30      
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02 Mededelingen 
a. Vacature gebiedsmanager 
Janneke informeert dat de vacature aanvankelijk open stond voor 
gebiedsmanager Herveld-Andelst. Karin Scholten heeft de organisatie 
inmiddels verlaten. Maar ook Janneke gaat de organisatie verlaten en licht 
haar besluit voor het neerleggen van haar managementrol toe. Er is veel 
wisseling geweest het afgelopen jaar. Janneke begrijpt de onrust, maar kijkt 
objectief naar wie de organisatie heeft verlaten en met welke reden.  

07-06-22 
 

03 Actie- en besluitenregister 
De actielijst wordt doorlopen. 
 
Naar aanleiding van: 
De actienummers 10, 20, 22, 23, 25, 26, 27 en 28 zijn gereed.  
Actienummer 23:  de LCR heeft informatie omtrent Heterun op de website 
gemist. Onze communicatie adviseur wordt toegevoegd aan de mailinglijst van 
Heteren Sociaal, zodat zij tijdig op de hoogte is van activiteiten in Heteren. 
Actienummer 24: De beleving op Liefkensplein gaat beter, maar is nog niet 
zoals voor corona.   
Actienummer 25: Janneke licht toe dat de muziektherapeut en geestelijk 
verzorgende vooral cliëntgebonden werken. Gevraagd wordt om ook aandacht 
te hebben bij groepsactiviteiten.  
Actienummer 26: de sigaretten peuken blijft een continue aandachtspunt.   
Actienummer 28: Janneke informeert dat we niet hebben kunnen achterhalen 
waar het mis is gegaan met de stembiljetten. We hebben wel procesafspraken 
voor volgende verkiezingen gemaakt. Er is tevens een klacht binnengekomen 
over zoekgeraakte stembiljetten. Dit was te relateren aan één woning.  
 
Besluitenlijst: 
Naar aanleiding van: 
Agendapunt 02a, vacature zorgcoaches: de nieuwe zorgcoaches zijn niet 
bekend bij de LCR. Afgesproken wordt om hen ter kennismaking uit te nodigen 
voor de volgende vergadering.   
 
Agendapunt 02b, terugkoppeling cliënttevredenheidsonderzoek: de LCR 
merkt op dat het animo voor activiteiten laag is. Dit is jammer voor de 
organisatie, maar ook voor cliënten die het missen. Met name bij de woningen 
is de groepsdynamiek en –samenstelling van invloed. Het blijft lastig om te 
enthousiasmeren. Dat ook familieleden bijvoorbeeld op de woensdagavond 
mee kunnen eten, is bij velen niet bekend.  
 
Agendapunt 03, besluitenlijst: de geestelijk verzorger heeft een folder 
ontwikkeld waarin zij kennismaakt en uiteen zet wat zij doet. De geestelijk 
verzorger is niet geloofsafhankelijk en gaat met name over zingeving.  
 
Agendapunt 08, domotica: de vernieuwing van domotica omvat niet alleen het 
vervangen van sleutels. In het kader van de Wzd willen we naar ‘open’ 
afdelingen (deuren van slot af). We zijn in gesprek met een aanbieder voor 

07-06-22 
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telefonie, sloten, verpleegoproep systeem en domotica. Zorgcoaches Eline en 
Mirjam denken mee vanuit zorginhoudelijke domotica. Voor Andalhof werken 
we met een andere partij. Meerdere partijen worden naast elkaar gelegd.  
 
De actie- en besluitenlijst van 3 maart 2022 wordt vastgesteld.  

04 Ontwikkelingen Covid-19 
Corona houdt ons nu minder in de greep, maar dat wil niet zeggen dat er geen 
corona meer is, aldus Janneke. We starten met de volgende ronde vaccineren, 
voor cliënten die toen niet mochten. Vanuit de GGD is gestart met 
voorbereidingen voor eventuele nieuwe vaccinatieronde. Onze bewoners 
worden middels PCR getest.  

07-06-22 

05 Contact met bewoners 
a. Klachten over de was 
De LCR ervaart zelf en hoort veel ongemak over het wasgoed. De klachten zijn 
breed: lange tijd van terugbezorgen van de was, niet ophalen van was, 
gekreukte was etc. Met name heerst er onvrede over handdoek en bedlinnen. 
Klachten omtrent de persoonsgebonden was, zijn minimaal. Janneke neemt dit 
mee naar Pieter.  
 
b. Vervanging huishoudelijke hulp 
Tijdens vakantie blijkt er geen vervanging van huishoudelijke hulp te zijn. Ook 
als beide feestdagen op een werkdag plaats vinden, is er geen alternatieve 
datum, waarmee het voorkomt dat een appartement 2 weken niet wordt 
schoongemaakt. Daarnaast adviseert de LCR om de taken van de 
huishoudelijke hulp in het handboek op te nemen. Wat valt wel/niet in het 
takenpakket (bijvoorbeeld: toiletpapier bijvullen, vuilniszak legen, 
zeepdispensor). Janneke bevestigt dat dit ook een aandachtspunt vanuit het 
cliënttevredenheidsonderzoek is. Vanuit die hoedanigheid is dit met de 
woonzorgmedewerker besproken. Corine neemt dit punt mee naar de 
vergadering van LCR Herveld-Andelst om daar de ervaringen te horen. 
In aansluiting op dit onderwerp adviseert de LCR dat de kennismakingsronde 
met Liefkenshoek meer uitgebreid mag worden en niet alleen beperkt mag 
worden tot eigen appartement.   
 
c. Medewerkers tuinkamer 
De LCR heeft signalen van onvrede ontvangen van medewerkers van de 
tuinkamer, die bepaalde werkzaamheden niet meer mogen uitvoeren bij 
somatiek mits zij een opleiding tot helpende-plus volgen. Janneke licht toe dat 
de medewerkers die werkzaam zijn op de tuinkamer de afgelopen jaren prima 
gefunctioneerd hebben, maar de zorgvraag is veranderd. Om hierin mee te 
gaan is aan die groep medewerkers een opleiding tot helpende-plus 
aangeboden. Wil je deze opleiding niet doen, dan verandert de functie qua 
inhoud en naam: woonzorgmedewerker. De beeldvorming is echter dat 
medewerkers dan moeten gaan poetsen. Dat is niet aan de orde. Deze mensen 
zijn heel waardevol en kunnen op de tuinkamer activiteiten doen. Het zit in de 
zorgvragen van activiteiten om daar een aanpassing in te doen. Het voeren van 
een huishouden is onderdeel van de functie van woonzorgmedewerker, maar 

07-06-22 
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kent ook andere taken, bijvoorbeeld een activiteit met de bewoner doen. 
Janneke is blij met het signaal, maar het ligt genuanceerder dan het nu 
overkomt. Zoals het nu wordt benoemd, geeft dit onrust bij de bewoners.  De 
aanleiding is het veranderen van de zorgzwaarte. Deze medewerkers mogen 
nog steeds bij de bewoners komen, alleen hebben zij een andere rol. 

06 Terugkoppeling CCR 30 maart 2022 
a. Organiseren familieavonden 
Janneke licht toe dat de doelstelling was vóór 1 juni te starten met het 
organiseren van familieavonden. De zorgcoaches en teams hebben 
aangegeven dat ze nu andere zaken hebben om dit adequaat op te pakken. 
Besloten is daarom om de familieavonden vanaf september te organiseren. 
Doelstelling is contact met naasten/familie; de invulling kan per team/woning 
verschillen/een andere functie hebben. Ook kan de familieavond een 
inhoudelijk thema hebben, bijvoorbeeld Wzd en open deuren. De 
cliëntvertrouwenspersoon Wzd, wordt ook voor die bijeenkomsten 
uitgenodigd.  
 
b. Handboek nieuwe bewoners 
De LCR informeert naar de status van het handboek voor nieuwe bewoners. 
Janneke heeft nog geen nieuwe versie gezien en zal de woonzorgbemiddelaar 
vragen naar de status. Janneke proeft dat het handboek, naar mening van de 
LCR, lang op zich laat wachten. Eerder aan de orde gekomen onderwerpen, 
zouden hier overigens goed in passen: wie doet wat qua huishoudelijke taken, 
vervanging tijdens vakantie.  
 
De volgende vergadering van de CCR is op 22 juni 2022.  

07-06-22 

07 Terugkoppeling locaties 
Er zijn geen nieuwe zaken, anders dan reeds besproken in de vergadering.  
 
Kort wordt nog stilgestaan bij het pad rondom de tuin. Bij de ontwikkelingen 
Wzd en het openen van deuren, wordt de inrichting van de tuin meegenomen. 
Dit maakt onderdeel uit van het project, naast domotica en wat het openen 
van deuren vraagt van al onze medewerkers.  
 
José merkt op dat we zo’n mooie achtertuin hebben, maar dat het niet 
uitnodigt. Dit zouden vrijwilligers kunnen regelen, óf de 
woonzorgmedewerker samen met de bewoners.  
In aansluiting hierop wordt aandacht gevraagd voor de parasols (wel/niet 
aanwezig én werkend) en de tuintafel bij de hoofdingang. Tuinmeubilair is 
besteld, aldus Janneke.  

 

08 Communicatie 
a. Uitleg activiteitenkalender 
De LCR geeft haar complimenten over de nieuwe activiteitenkalender. Wel 
moeten we scherp blijven op de duidelijkheid van de kalender.   

07-06-22 

09 Stukken ter kennisgeving 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.  

07-06-22 
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10 Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Tot slot wordt afscheid genomen van Janneke. Zij zal zorgen voor een goede 
overdracht naar de nieuwe collega.   

07-06-22 

11 Datum volgende vergadering: 8 september 2022 07-06-22 
 
 

VOORRAADAGENDA 
 

Nr. Onderwerp Datum 

01 Bijwonen familiebijeenkomsten i.a.v. zorgcoach (afhankelijk van 
omstandigheden) 

Najaar 
2022 

   
 
 
 


