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Aanwezig Cliëntenraad: Margreet van der Spek, John Neuteboom en  
    Jolanda van Marwijk 
Aanwezig SSZ:  Jeanette Horlings-Koetje 
Genodigd namens SSZ: Gyöngyvér Fleuren, cliëntvertrouwenspersoon  
    (agendapunt 2) 
Afwezig:   - 
Notulen:   Corine Elings   
 
1. Opening 
Voorzitter Margreet van der Spek opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 
2. Kennismaken met cliëntvertrouwenspersoon Wzd Gyöngyvér Fleuren 
Gyöngyvér is cliëntvertrouwenspersoon Wzd bij Adviespunt Zorgbelang en gekoppeld aan 
Stichting Samen Zorgen. Naar aanleiding van de presentatie van Gyöngyvér heeft de CCR 
de volgende vragen/opmerkingen: 
 Cliënten en contactpersonen worden geïnformeerd over de cliëntvertrouwenspersoon 

middels een folder in de intakemap. De cliëntvertrouwens is rechtstreeks door de 
cliënt te benaderen.  

 De CCR informeert naar de relatie tussen de zorgcoach, die in belangrijke rol heeft in 
het contact met de cliënt, en de cliëntvertrouwenspersoon. Jeanette geeft aan dat met 
name de contactverzorgende het eerste aanspreekpunt voor de cliënt is. Zij kent onze 
organisatie en onderneemt actie als de cliënt of contactpersoon dat vraagt.  

 De CCR vraagt of we hier over kunnen communiceren middels de website. Jeanette 
geeft aan dat reeds eerder over de cliëntvertrouwenspersoon is gecommuniceerd, 
maar dat Gyöngyvér een nieuw gezicht is. De contactpersonen van cliënten die met 
Wzd te maken hebben, krijgen hier informatie over. Voor cliënten van Andalhof is dit 
niet van toepassing, voor cliënten van Driel straks wel weer. Ook voor ambulante 
cliënten met dagbesteding is dit niet van toepassing; zij hebben een Wmo indicatie of 
een Wlz indicatie voor overbruggingszorg.  

NB. cliënten met een verstandelijke beperking, dementie of aanverwante ziektebeelden 
(Korsakov, Huntingon en niet-aangeboren hersenletsel) vallen onder Wzd.  
De presentatie van Gyöngyvér wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.  
 
3. Notulen van 30 maart 2022 
Naar aanleiding van: 
Pagina 1, agendapunt 02 notulen van 15 december 2021, 3e alinea: de kwartaalrapportage 
zorg (voorheen: dashboard) volgt in de volgende vergadering.  
 
Pagina 2, agendapunt 04a actiepunten verbeterregister: de familieavonden zullen in  
september worden georganiseerd. De zorgcoaches hebben aangegeven meer tijd nodig te 
hebben om dit goed te kunnen organiseren. De leden van de CCR hebben aangeboden om 
hierbij aanwezig te zijn. We hopen op voldoende belangstelling voor deze avonden.  
 
Pagina 6, agendapunt 14 medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement: Met de 
CCR is afgesproken om aandachtspunten uit de medezeggenschapsregeling thematisch in 
de vergadering terug te laten komen. Met de voorzitter wordt afgestemd welk punt 
wanneer wordt besproken.  
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Pagina 7, agendapunt 17 rondvraag, 2e alinea: de zorgcoach sluit deze vergadering niet aan 
voor een toelichting. Jeanette zal ter vergadering een update geven over Vire Hof.  
 
Tekstueel: 
Pagina 3, agendapunt 07a samenstelling cliëntenraad wijk: in de eerste zin mag het 
woordje ‘als’ worden verwijderd.  
 
Actielijst 
Actienummer 05: deadline wordt gewijzigd in oktober en de actie komt op naam van 
Jeanette.  
 
Voorraadagenda 
Nummer 04 is gereed.  
 
Het verslag van 30 maart 2022 wordt vastgesteld.  
 
4. Analyse Wzd  
Aan de CCR wordt gevraagd om een reactie te formuleren op de analyse van de Wzd.  
Naar aanleiding van de analyse heeft John gereageerd en enkele vragen gesteld, waarop 
hij inmiddels antwoord ontvangen.  
 
Naast een vertrouwenspersoon is er ook een cliëntvertrouwenspersoon vanuit de Wzd 
aangesteld. Zij is nog niet ingeroepen door cliënt of familie. 
 
Naast de input van John, worden onderstaande opmerkingen opgenomen in de reactie van 
de CCR: 
 Wanneer vinden reflectiemomenten plaats?  Medewerkers hebben door het jaar heen 

veel trainingen, maar er wordt niet zo letterlijk geëvalueerd. Aanvullende suggesties 
van de CCR zijn hierin welkom. 

 Hoe wordt de CCR geïnformeerd over de effecten van de uitvoering van de Wzd?  Per 
kwartaal wordt een zorgrapportage opgesteld (dashboard), waarin o.a. de uitvoering 
van de Wzd wordt gerapporteerd, mits daar bijzonderheden over zijn.  
Jeanette licht vervolgens toe dat er organisaties zijn die problemen met de uitvoering 
van de Wzd hebben. SSZ heeft met de behandelaren en de Wzd functionaris 
gesprekken of bijvoorbeeld de deur wel/niet gesloten moet worden. Een gesloten deur 
is niet per definitie onvrijwillige zorg. Wij denken in leefcirkels en kijken of wij de tuin 
kunnen vergroten.  

 
Corine zorgt dat de input van de CCR wordt verwerkt en legt de definitieve reactie ter 
goedkeuring aan de voorzitter voor.  
 
5. Kwaliteitsjaarverslag 2021 
De CCR leest goede verhalen, in veel gevallen iets te veel beschrijvend. Dit zou concreter 
mogen zijn. Jeanette licht toe dat het veelal verplichte onderdelen zijn die we moeten 
schrijven.  
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De voorzitter leest op pagina 9 dat tijdens teamoverleggen intervisie plaats vindt. Dit lijkt 
tijdens een overleg niet haalbaar. Jeanette licht toe dat intervisie verschillende methodes 
kent, maar dat in dit verband intervisie kan worden gezien als een casusbespreking.  
 
De CCR stemt in met het kwaliteitsjaarverslag 2021.  
 
6. Jaarverslag Stichting Samen Zorgen 2021 
De CCR stemt in met het jaarverslag SSZ 2021.  
 
7. Ingekomen en uitgaande post 
Er is geen ingekomen post.  
 
8. Mededelingen voorzitter 
De voorzitter heeft geen mededelingen.  
 
9. Mededelingen directeur-bestuurder 

a. Status vacatures 
De CCR leest op de website een groot aanbod aan vacatures. Jeanette informeert dat zorg 
vacatures altijd open staan. Verder zijn er vacatures op cruciale functies, waarvan er enkele 
zijn ingevuld. Op maandag 20 juni is een nieuwe teamcoach somatiek op Liefkenshoek 
gestart, Mart Bilo. Per 1 juli start Nicole Olthof als teamcoach in Andalhof en per 15 
augustus Chantal Peelen als gebiedsmanager in Andalhof. Zij loopt een aantal dagen met 
Janneke mee. Voor de vacature van gebiedsmanager in Heteren vinden tweede 
gesprekken plaats.  
 

b. Corona ontwikkelingen 
Andalhof heeft één positief geteste cliënt. De besmettingsgolf heeft ons nog niet bereikt, 
maar we sluiten dit niet uit. Sec corona valt het mee, maar we merken nu het zogenaamde 
‘na ijl’ effect. Medewerkers hebben de afgelopen 2 jaar als zwaar ervaren en dat krijgt nu 
zijn effect. We proberen de medewerkers zoveel mogelijk goed te begeleiden en we 
erkennen dat zij moe zijn. Als iemand minder inzetbaar is, dan is de belasting voor de ander 
hoog. En nu start de vakantieperiode; dit zorgt voor een uitdaging met de 
vakantieroosters. Als dankjewel voor de inzet verzorgt het MT een diner voor alle 
medewerkers.   
 
We hebben de vraag gekregen of we voor cliënten willen stoppen met de PCR test en 
alleen de zelftest willen gebruiken. Dit hebben wij voorgelegd aan de behandeldienst en zij 
adviseren om wel een PCR test te doen. We vragen wel of cliënten een zelftest willen 
doen. Dat geeft qua planning rust. Het kan zijn dat de CCR voor advies wordt benaderd als 
we alleen de zelftest willen doen.  
 

c. Status jaarrekening 2021 
De jaarrekening is nog niet definitief. In zijn interimfunctie heeft Gani Gashi van alles 
uitgezocht en gevonden. We sloten 2021 eerst af met een verlies, maar komen nu om een 
klein positief resultaat. Wij hadden 1 juni moeten deponeren, maar de accountant moet 
alles nog definitief afronden. Ook de raad van toezicht heeft nog geen definitief akkoord 
gegeven. Er is een kwaliteitsslag geleverd en het heeft uiteindelijk ook input geleverd voor 
de maand- en kwartaalrapportage.  
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d. Ontwikkelingen Vire Hof Driel 

Cluster 4 in project Vire Hof huren we van familie Wels, cluster 2 van de 
projectontwikkelaar. Cluster 1 is gestart met de bouw, dit zijn koopappartementen.  
Voor wat betreft cluster 4 heeft de familie Wels een nieuwe prognose gekregen van de 
kosten en daar zijn zij behoorlijk van geschrokken. Dit heeft hen doen besluiten om het 
pand alsnog te verkopen. We hebben een businesscase gemaakt of we eigenaar van het 
pand kunnen worden. Deze is positief en samen met de projectontwikkelaar willen we tot 
een oplossing komen. We onderzoeken of we kunnen financieren. De voorzichtige 
inschatting is dat we hypotheek kunnen krijgen, maar onvoldoende eigen vermogen 
hebben.  
Volgende maand staat een presentatie over de technische inrichting gepland. Deze 
bijeenkomst is nog niet interessant voor de CCR om bij te wonen.  
 
10. Mededelingen vanuit de locaties 

a. LCR Heteren 
i. Terugkoppeling vergadering 6 juni 2022 

John geeft een terugkoppeling over de besproken onderwerpen: 
 Klachten omtrent de was 
 Signalen dat medewerkers van de tuinkamer niet meer bij cliënten mogen komen. 

Janneke de Keijzer, gebiedsmanager, heeft toegelicht dat dit genuanceerder ligt dan 
het nu doet voorkomen.  

 Familieavonden 
 Handboek voor nieuwe bewoners. Jeanette vindt dat we eerst versie 1 moeten 

opleveren. Eventuele aanvullende informatie kan in volgende versies worden verwerkt. 
De woonzorgbemiddelaar is eigenaar.  

 Takenpakket van de huishoudelijk medewerker versus de verwachtingen van bewoners.  
 

b. LCR Herveld-Andelst 
i. Terugkoppeling vergadering 22 juni 2022 

Jolanda geeft een terugkoppeling over de besproken onderwerpen deze middag: 
 Voortgang informatiemap 
 Familieavonden in najaar 
 Lopende zaken en sommige zaken wel/niet opgepakt. Deels wordt opgepakt door 

Jeanette, deels door de nieuwe gebiedsmanager. 
De volgende vergadering staat gepland op 31 augustus.   
 
11. Proces voordragen kandidaten voor raad van toezicht 
Jeanette informeert dat per 1 januari 2023 2 vacatures voor de raad van toezicht zijn. De 
voorzitter is per genoemde datum aftredend en Richard Beune is niet herbenoembaar voor 
een tweede termijn. Hij was voorgedragen door de CCR. Conform de 
medezeggenschapsregeling wordt de CCR in de gelegenheid gesteld om een bindende 
voordracht te doen van tenminste één lid voor de raad van toezicht. Omdat we toch gaan 
werven, stellen we de vacature open voor 2 kandidaten, waarvan de CCR de CV’s van 
kandidaten ontvangt. Eén vacature zal op voordracht van de CCR zijn. De gesprekken 
worden gevoerd met het lid van de raad van toezicht die de CCR in zijn/haar portefeuille 
heeft. De CCR gaat akkoord met voornoemd proces.  
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De raad van toezicht heeft besloten dat het voorzitterschap wordt overgenomen door 
Mirjam Groenendijk.  
 
12. Jaarverslag CCR 2021 
Corine heeft de conceptversie aan de CCR aangeboden. Vóór 1 september worden reacties 
tussen de leden onderling met elkaar gedeeld en uiteindelijk aan Corine teruggekoppeld.  
 
13. Halfjaarplan CCR 2022 
Het halfjaarplan voor de CCR wordt door de CCR aangevuld en aan Corine teruggekoppeld.  
 
14. Communicatie 

a. Gebruik cliëntenportaal voor communicatie met bewoners en familie 
John heeft nog geen contact met de communicatieadviseur hierover gehad.  

b. Flyer lokale cliëntenraad 
Voorliggende flyer kan gebruikt worden voor de werving van nieuwe leden voor de wijk en 
Vire Hof in Driel. En we hebben inmiddels veel nieuwe cliënten, waarvan een 
contactpersoon wellicht geïnteresseerd is.  
 
15. Implementatie cliëntenraden 
De implementatie van de cliëntenraden willen we standaard op de agenda hebben. Wordt 
nu verder niet besproken. Gezien de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.  
 
16. Datum volgende vergadering (21 september 2022) en agendapunten:  

a. Kwartaalrapportage financieel en zorg 
 
17. Stukken ter kennisgeving 

a. Publicatie ‘ouder worden 2040’ 
Jeanette geeft aan dat deze publicatie een interessant document is om ander de aandacht 
te brengen. Verschillende zorgaanbieders hebben hierin meegedacht. 
 
18. Terugblik vergadering 
Jolanda ervaart deze vergadering, wellicht door de tijdsdruk, als gehaast. Er is echter veel 
de revue gepasseerd waarin de mening van de CCR van belang is, aldus Jeanette.  
 
19. Rondvraag 
De vergadering van 21 september wordt verschoven. Datumprikker volgt.   
 
20. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.37 uur.  

Actielijst 

Actienummer Datum Actie Wie Deadline 

05 15-09-21 Actualiseren van de 
informatiemap 

JH 01-01-2022 
07-2022 
10-2022 
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Voorraadagenda 

Nummer Datum Actie Deadline 

05    

 


