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Aanwezig Cliëntenraad: Margreet van der Spek, John Neuteboom en  
    Jolanda van Marwijk 
Aanwezig SSZ:  Jeanette Horlings-Koetje 
Genodigd namens SSZ: - 
Afwezig:   - 
Notulen:   Corine Elings   
 
1. Opening 
Voorzitter Margreet van der Spek opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 
2. Notulen van 22 juni 2022 
Naar aanleiding van: 
Pagina 1, agendapunt 2 kennismaken met cliëntvertrouwenspersoon Wzd: de 
cliëntvertrouwenspersoon is deze keer niet uitgenodigd voor de familieavonden, omdat 
deze avonden gecombineerd zijn voor somatiek en PG. Dit maakt het verwarrend. Voor de 
familieavond specifiek gericht op PG, zal de cliëntvertrouwenspersoon Wzd worden 
uitgenodigd. De familieavond in Andalhof was op 28 september jl.   
 
Pagina 1, agendapunt 3 notulen van 30 maart 2022, 3e alinea: de aandachtspunten uit de 
medezeggenschapsregeling komen thematisch terug in de vergaderingen. De punten 
worden op de voorraad agenda geplaatst.   
 
Pagina 5, agendapunt 14 communicatie: John heeft binnenkort een afspraak met  
communicatieadviseur Marieke Mombarg.  
 
Het verslag van 22 juni 2022 wordt vastgesteld.  
 
3. Jaarrekening 2021 
De strekking van de jaarrekening is in orde, aldus John. Verder heeft hij gelezen dat er 
tekortkomingen op IT gebied zijn geconstateerd. Jeanette licht toe dat we sinds 1 januari 
2022 een specifieke IT medewerker hebben benoemd, die daarvoor de opleiding heeft 
gedaan. Stapsgewijs worden nu projecten opgepakt, waaronder bijvoorbeeld het hardware 
beleid. We worden steeds afhankelijker van ICT.  
 
De raad van toezicht heeft haar bevindingen op de jaarrekening met de centrale 
cliëntenraad gedeeld. Daarop aansluitend vraagt John hoe we omgaan met alle 
ontwikkelingen die in de toekomst op de sector af komen. Jeanette informeert dat we 
intern het meerjarenbeleid hebben, waarin aandachtspunten worden beschreven. We 
willen eerst de basis op orde. Iedere nieuwe medewerker constateert dat veel oud is; dat 
vraagt aandacht. De P&O contracten worden geactualiseerd. Destijds is een inspectie 
geweest, waarop vervolgens actie op is uitgezet. Daarna is er niet meer geëvalueerd. Per 
aandachtsgebied is er een prioriteitenlijst. Dat is onze leidraad. Het stilstaan is geweest, 
we moeten nu voortgang boeken. Extern loopt ook nog de Wozo (programma wonen, 
ondersteuning en zorg voor ouderen) en de Iza (integraal zorgakkoord).  
 
De CCR stelt de terugkoppeling van de raad van toezicht bijzonder op prijs en dankt Leroy 
Megens voor zijn inspanning.  
De CCR adviseert positief op de jaarrekening.  
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4. Rooster van aftreden 
De CCR stelt het rooster van aftreden vast. Kleine zorg is dat de datum van benoeming en 
herbenoeming van John en Margreet gelijk lopen.  
 
5. Ingekomen en uitgaande post 
Dit agendapunt wordt voortaan als standaard punt verwijderd. Indien er ingekomen of 
uitgaande post is, wordt dit separaat geagendeerd. 
 
6. Mededelingen voorzitter 
De voorzitter heeft geen mededelingen.  
 
7. Mededelingen directeur-bestuurder 

a. Status vacatures 
Jeanette informeert dat medio augustus op onze locatie Andalhof Chantal Peelen als 
gebiedsmanager is gestart en Nicole Olthof als teamcoach. Maandag 3 oktober is Karen 
Beekman als gebiedsmanager Heteren gestart. Helaas startte haar komst met een grote 
internetstoring en corona besmettingen. 
Verder is de nieuwe P&O adviseur gestart.   
 
De vacature voor manager bedrijfsvoering is nog vacant; daarvoor hebben we nu een 
externe ingehuurd. De vacature staat inmiddels 10 maanden open. Met advies van de OR 
hebben we de functie voor manager bedrijfsvoering minder financieel gemaakt en hebben 
we daaronder de functie van administrateur gecreëerd. Deels vallen de financiële taken 
van de manager bedrijfsvoering daaronder. De rol van bestuurssecretaris is komen te 
vervallen.  
De vacature van kwaliteits- en beleidsadviseur is ook nog steeds vacant: vanuit 
cliëntperspectief is dat wel een zorgpunt.  
Fijn om te melden is dat we gisteren een tweede wijkverpleegkundige hebben benoemd. 
 
Cliënt vertegenwoordiging vanuit de wijk naar de cliëntenraad is er nog niet. Chantal heeft 
dit op haar lijstje staan. 
 

b. Corona vaccinatie campagne najaar 2022 
Afgelopen vrijdag hadden we opeens een groep cliënten met klachten. Uiteindelijk zijn 8 
cliënten positief getest op corona. Van deze 8 cliënten zaten er 6 met elkaar op de 
tuinkamer. De dag voor de besmettingen was er een bingo, met inloop vanuit de 
Rauwendaal.  
We nemen voorzorgsmaatregelen en kijken of cliënten op hun kamer willen blijven. Bij 
risico blijven we monitoren en gaan we met cliënten in gesprek. Tot onze opluchting is er 
verder niemand bij gekomen.  
Eén cliënt, met onderliggend lijden, is overleden. De andere cliënten hebben milde 
klachten; zij zijn allemaal gevaccineerd. De getroffen maatregelen zijn sinds vanochtend 
weer opgeheven. De nieuwe richtlijnen zeggen 5 dagen quarantaine, mits 24 uur 
klachtenvrij en 48 uur koortsvrij.  
 
Het is van belang om deze corona situatie goed na te bespreken, omdat er toch een 
panieksituatie ontstond. Dit herkent de CCR. Het is tweeledig uit te leggen:  
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 Hoe zat het ook alweer?  
 Naar verhouding een grote groep met besmettingen 
De veelgestelde vragen op de website zijn actueel.  
 
Op 13 oktober wordt er weer gevaccineerd. De specialist ouderengeneeskunde (SO) is 
hierbij aanwezig. Dit heeft ook met de contra indicaties te maken. De huisarts geeft de 
contra indicaties door aan de SO. Er wordt last minute gekeken of cliënten gevaccineerd 
kunnen worden. Voor de medewerkers geldt deze keer een andere werkwijze; zij kunnen 
een afspraak maken bij de GGD.  
 
Met het oog op het welzijn van cliënten, is de CCR van mening dat zowel cliënten als 
medewerkers zo snel mogelijk gevaccineerd moeten worden. Stichting Samen Zorgen en 
de CCR delen dezelfde mening, maar we zijn gebonden aan de regels van de RIVM en de 
planning van Novicare. 
 

c. Beleid werving & selectie 
In de periode mei tot november is een trainee bij ons aan de slag gegaan om processen in 
kaart te brengen en het beleid goed op te schrijven. Zo ook het beleid werving & selectie. 
Bij het opstellen van dit beleid heeft zij de Wmcz gecheckt en daaruit blijkt dat de CCR een 
rol heeft bij het benoemen van een teamcoach (leidinggevende van de medewerkers): 
Wmcz, artikel 3, lid 3e: 
‘de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg verlenen aan 
cliënten, indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten langdurig te laten 
verblijven.’ 
Aan de CCR ligt de vraag voor of zij deze rol willen nemen en of zij dit juist bij de zorgcoach 
zien (in plaats van de teamcoach).  
De CCR bespreekt dit in haar interne overleg en koppelt dit terug.  
 

d. Status werving leden raad van toezicht 
Wegens het aftreden van 2 leden van de raad van toezicht, staan er 2 vacatures uit. De 
raad van toezicht heeft 8 reacties ontvangen, de helft minder ten opzichte van de vacature 
van vorig jaar. Twee belangstellenden zijn conform de statuten uitgesloten van 
kandidaatstelling. Vier kandidaten worden geïnformeerd dat hun CV niet aansluit bij het 
profiel.  
De shortlist heeft geresulteerd in 3 kandidaten, waarmee de selectiecommissie in gesprek 
wil gaan. De selectiecommissie bestaat uit de 3 zittende leden van de raad van toezicht. De 
CCR mag één bindende voordracht doen. De CCR ontvangt daartoe de CV’s van de 3 
kandidaten en geeft voorts bij de aankomend voorzitter aan met wie zij in gesprek willen. 
De gesprekken worden na elkaar gepland.  
 

e. Proces begroting 2023 
Het proces voor de begroting is opgestart. Intentie is bottum – up te gaan bouwen. Dit 
proces wordt door Gani Gashi opgepakt. In principe maakt de CCR geen kosten, tenzij er 
cursussen worden gevolgd. In dat geval ontvangen we graag de budgettering. De CCR 
bespreekt dit en koppelt terug. Het streven is om de begroting half november klaar te 
hebben.  
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f. Ontwikkelingen Vire Hof Driel 
Jeanette geeft een toelichting.  
Landelijk speelt dat er meer verpleegplaatsen moeten komen en zijn er ook bestuurlijke 
afspraken gemaakt over 20.000 verpleeghuisbedden. De minister wil dat niet meer: zoveel 
mogelijk thuis wonen is de intentie. Nu worden nog 5.000 verpleeghuisbedden toegestaan. 
SSZ staat op het lijstje staan van die 5.000 bedden. Dat is onomkeerbaar. Als Vire Hof niet 
door zou gaan, krijgen we deze plaatsen nooit meer intramuraal.  
Voor cluster 2 leveren we VPT/MPT en lopen we geen risico.  
 
De CCR blijft graag op de hoogte.  
 
8. Mededelingen vanuit de locaties 

a. LCR Heteren 
i. Terugkoppeling vergadering 15 september 2022 

John informeert de CCR over het trieste bericht van overlijden van Hans Grimmelt, man 
van Jose Grimmelt, lid van de lokale cliëntenraad Heteren. Onze oprechte deelneming. 
Aansluitend geeft John geeft een terugkoppeling over de besproken onderwerpen: 
 Vertrek van Janneke de Keijzer en komst van Karen Beekman. 
 Pieter van den Heuvel is aangesloten om met elkaar van gedachten te wisselen over de 

was, problemen met de screens, verwarming, terras in Liefkenshoek. 
 Informatiemap. Zit in de afrondende fase.  
 Familie avond 
 Het wisselen van contactverzorgende is voor de contactpersonen onduidelijk. Wens is 

uitgesproken dat dit in de volgende versie van SDB ECD zichtbaar is.   
 

b. LCR Herveld-Andelst 
i. Terugkoppeling vergadering 29 september 2022 

Jolanda geeft een terugkoppeling over de besproken onderwerpen deze middag: 
 Kennis gemaakt met Chantal Peelen, gebiedsmanager. Tevens een overdracht van 

Jeanette naar Chantal. 
 Was. De geluiden van de locaties komen niet overeen. 
 Berging van de scootmobiel; er komt nu een andere berging bij. 
 Terugblik op de familie avond: het was een mooie opkomst. 2 workshops die de 

aandacht trekken. Aanwezigen die we gesproken hebben, vonden de workshops 
interessant. 

 Ontwikkelingen Andalhof 
 Sfeer Andalhof ten opzichte van De Hoge Hof 
 Maaltijden 
 
Afgesproken wordt dat de vergaderingen van de lokale cliëntenraden in het 
activiteitenoverzicht Samen In wordt opgenomen.  
 
9. Kwaliteitsrapportages Q1 en Q2 2022 
John merkt op dat beide rapportages veel algemene zaken en cijfers bevatten. De 
conclusies en aanbevelingen ontbreken. Jeanette geeft aan dat dit een eerste opzet is en 
dat beide rapportages nagenoeg gelijktijdig zij opgeleverd. Het MT is niet tevreden over 
de opvolging van conclusies. Deze zijn niet concreet genoeg. Daarin zit een leercurve van 
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de zorgcoaches. Normaal gesproken bespreekt de kwaliteit- en beleidsadviseur de 
kwaliteitsrapportage met de zorgcoaches; dit wordt nu door de gebiedsmanagers 
opgepakt.  
 
De CCR wil graag in Q3 horen hoe de opvolging over de voorgaande kwartalen is geweest.  
 
10. Auditrapport Prezo Care 
John heeft het rapport doorgelezen en het valt op dat er veel wordt verteld en 
meningen/reacties worden gegeven. Ook hier zijn geen acties benoemd: als je een 
bevinding doet, volgt er een aanbeveling.  
 
Jeanette licht toe dat deze audit een externe kwaliteitssystematiek is, waarbij juist voor 
vertellingen is gekozen. Dit wijkt af van de standaard audit. Daaruit volgen dan ook 
meningen passend bij de methodiek. Dit is het rapport en de opvolging staat in het 
rapport. De verbeterpunten worden verwerkt in het verbeterregister.  
 
De CCR is benieuwd wat er met deze verbeterpunten wordt gedaan. SSZ heeft een iets 
positiever beeld dan de auditor. Het aansluiten op het leerproces van de medewerker 
wordt meegenomen in het verbeterregister.  
 
De CCR heeft gelezen wat het betekent voor de cliënt. De cliënt heeft behoefte aan 
continuïteit van medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat de cliënt tevreden is. Er zijn 
gesprekken met cliënten en contactpersonen. Het geeft daarmee een goed beeld van het 
gevoel van de cliënt over onze organisatie. De CCR deelt dit beeld wat ook uit het rapport 
blijkt.   
 
11. Communicatie 

a. Evaluatie samensmelting activiteitenboekje en nieuwsbrief Samen In 
John vindt dat de samensmelting een goede ontwikkeling geweest. Wat opvalt is dat de 
bewoners de nieuwsbrief en activiteitenboekje in 1 krijgen; de contactpersoon krijgt alleen 
de nieuwsbrief.  
 
Als er wijzigingen in de activiteiten zijn, dan hangen we het op.  
 
12. Implementatie cliëntenraden 
De implementatie is nu een te breed onderwerp voor op de agenda. We willen dit punt 
thematisch benaderen. Betrokkenheid verhogen zou bijvoorbeeld een thema kunnen zijn.  
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13. Datum volgende vergadering (14 december 2022) en agendapunten:  

a. Kwaliteitsrapportage Q3 
b. Prijslijst dienstverlening 2023 

 
14. Stukken ter kennisgeving 

a. Prinsjesdagmemo 2022 
 
15. Terugblik vergadering 
De CCR kijkt terug op een constructieve vergadering, waarbij meer tijd was voor lopende 
zaken. De agenda was behapbaar. De CCR heeft afgesproken dat zij wat vaker met z’n 
drieën sparren.   
 
16. Rondvraag 

a. Vergaderschema 2023 
Corine informeert dat zij gaat starten met het vergaderschema voor 2023. Vooruitlopend 
op de vaststelling daarvan, kunnen de leden van de cliëntenraad een e-mail verwachten 
met concept data. Het verzoek is om daarop te reageren, waarna het schema in de 
vergadering van december bekrachtigd kan worden. In het vergaderschema zal ook een 
datum voor het jaarlijkse gesprek met de RvT worden opgenomen.  
 
Deze week is er veel in het nieuws over valpreventie, aldus John. Dit komt veel bij ouderen 
voor. In de kwaliteitsrapportages wordt de CCR geïnformeerd over valincidenten.  
Afgelopen week is veel aandacht geweest voor de week van de eenzaamheid. Het thema 
valpreventie was een specifieke aanleiding.  
 
Jeanette informeert de CCR dat SSZ een melding van een valincident bij de IGJ heeft 
gedaan.  
 
Op 14 november 2022 staat het jaarlijks gesprek met de raad van toezicht en de CCR 
gepland.  
 
17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.06 uur.  

Actielijst 

Actienummer Datum Actie Wie Deadline 

05 15-09-21 Actualiseren van de 
informatiemap 

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

 

Voorraadagenda 

Nummer Datum Onderwerp Deadline 

05 12-10-22 Aandachtpunt medezeggenschapsregeling:  
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Artikel 12: stappenplan in het benoemen van 
de aandachtspunten van de lokale en 
centrale cliëntenraad. 

06 12-10-22 Aandachtpunt medezeggenschapsregeling: 
Artikel 13: transparantie 

 

07 12-10-22 Aandachtpunt medezeggenschapsregeling: 
Artikel 16: concrete invulling geven aan 
informatie en voorbereiding op besluit. Wat 
is begrijpelijke taal en hoeveel tijd heeft de 
CCR nodig ter voorbereiding op een 
agendapunt? Van belang is om tot een 
goede afstemming te komen. 

 

08 12-10-22 Aandachtpunt medezeggenschapsregeling: 
Artikel 16.4: de CCR wenst een 
reflectiemoment over wat is gedaan met de 
resultaten van inspraak. 

 

09 12-10-22 Aandachtpunt medezeggenschapsregeling: 
Artikel 17: Adviesrecht 

 

10 12-10-22 Implementatie cliëntenraden  

 


