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Aanwezig namens LCR: John Neuteboom (voorzitter), José Grimmelt en Anny Frentz 
Aanwezig namens SSZ: Jeanette Horlings-Koetje en Karen Beekman 
Afwezig:   - 
Genodigd: - 
Verslaglegging:  Corine Elings 
 
1. Opening  
John opent de vergadering. Jeanette is aangesloten in de overdracht naar Karen Beekman.  
 
2. Kennismaken met Karen Beekman, gebiedsmanager Heteren 
Karen Beekman stelt zich voor. Zij is vanaf 1 oktober in dienst van SSZ en is 
gebiedsmanager Heteren. Heeft hiervoor ook in een VVT organisatie gewerkt, maar meer 
op afstand van de zorg. Zij heeft bewust gekozen voor een kleinere organisatie om met 
elkaar te bouwen aan de organisatie.  
 
3. Mededelingen 

a. Status openstaande vacatures 
Jeanette informeert dat we per 1 maart 2023 een manager bedrijfsvoering hebben 
aangenomen. Voor de vacature voor adviseur beleid en kwaliteit hebben we morgen een 
afspraak met een kandidaat. Het is een moeilijk in te vullen functie, maar wel erg van 
belang.  

Ook aan de zorgkant staan nog vacatures open. Voor sommige functies zoeken we 
meerdere medewerkers. Er is een grote zorg voor het invullen van de roosters, dat blijft 
een uitdaging. Er blijft een druk op de zorg, ook na de zomerperiode. Mede door krapte in 
de arbeidsmarkt, ziekteverzuim, verloop etc.   

4. Verslag LCR Heteren 15 september 2022 
Naar aanleiding van: 
Pagina 1, agendapunt 3 aanwezigheid van Pieter: de screens kunnen handmatig worden 
bediend.  
 
Pagina 3, agendapunt 07E: Het is nog steeds niet bekend wie de contactverzorgende is. 
Eerder was er periodiek een afspraak tussen de contactverzorgende en 
cliënt/contactpersoon. Dit heeft al enige tijd niet meer plaats gevonden, de reden hiervan 
is niet bekend. Karen checkt dit. Voor cliënten met een Wlz-indicatie met behandeling is er 
eens per halfjaar een gesprek, in aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde. 
Voor cliënten met een indicatie zonder behandeling willen we dit ook, maar de huisarts wil 
hieraan niet meewerken. De huisartsen geven aan tijdsdruk te ervaren en daarom geen tijd 
voor deze periodieke gesprekken te hebben. Op het moment dat er verandering is in de 
medische situatie van de cliënt, schakelen wij met de huisarts of apotheek. De huisartsen 
ervaren het als belastend als een cliënt naar SSZ verhuist. SSZ wil wel graag reguliere 
gesprekken tussen huisarts en cliënt.  
 
Actieregister: 
Actienummers 24, 31 en 32 zijn gereed. 
Actienummer 29: John heeft met Marieke gesproken over de communicatie. Een aantal 
dingen uit dat gesprek worden vertaald naar de informatiemap. John merkt op dat er al 



 
 

NOTULEN LCR HETEREN 
29 november 2022 | 14.00 uur | LH, kamer Karen 

 
 

Pagina 2 van 4 
 

bijna 2 jaar aan de informatiemap wordt gewerkt. Dit ligt in lijn met de stagnatie door 
Corona. Jeanette vraagt bij de planning bij de zorgbemiddelaar op. 
 
Actienummer 30: is nog onderhanden.  
 
Het verslag van 15 september 2022 wordt vastgesteld.  
 
5. Evaluatie corona Liefkenshoek medio oktober 
Bij de corona uitbraak in oktober was sprake van enige paniek. Aangegeven is dat deze 
uitbraak en de communicatie daaromtrent geëvalueerd zou worden.  
 
Jeanette licht toe dat de communicatie met de zorgcoaches en daarna met medewerkers is 
besproken. Dat gaat dan met name over gedrag. Medewerkers vonden het spannend wat 
het protocol ook weer was. Deze was echter ongewijzigd en daar dient dan ook naar 
gehandeld te worden. Medewerkers waren geschrokken, want het was al even geleden. In 
totaal waren er 8 besmettingen. Er heeft een intervisie plaats gevonden.  
 
Na de corona uitbraak in oktober is het relatief rustig gebleven. Momenteel is 1 woning 
gesloten, maar we verwachten dat deze woning een dezer dagen weer open gaat.  
 
6. Contact met bewoners 

a. Familieavond 
Door de corona uitbraak is de familieavond in oktober niet doorgegaan. Staat nu gepland 
op 23 januari 2023. Bij de stukken is de uitnodiging gevoegd; deze is voor leden van de 
LCR.  
 
De familieavond in Andalhof is wel doorgegaan. Uit de reacties blijkt dat de familieavond in 
Andalhof goed ontvangen is. Het programma van Liefkenshoek is identiek aan Andalhof. In 
Andalhof waren overigens ook contactpersonen van cliënten uit Liefkenshoek aanwezig.  
De leden van de LCR Heteren kunnen bij de afsluiting, circa 20.00 uur, binnen wandelen.  
 
7. Terugkoppeling CCR 12 oktober 2022 
John geeft een beknopte terugkoppeling over de besproken onderwerpen: 
 De jaarrekening is besproken.  
 Rooster van aftreden goedgekeurd.  
 Vacatures 
 Begroting 
 Kwaliteitsrapportage 
 
Op 30 november 2022 staat wederom een CCR gepland.   
 
8. Ontwikkelingen locatie Liefkenshoek 
Karen informeert dat er activiteiten worden georganiseerd en druk worden bezocht. Zo 
ook de herdenkingsavond. Je merkt dat er na corona weer beweging op gang komt.  
 
De Silverfit is feestelijk geopend en in gebruik genomen. Het lijkt geen drempel om 
gebruik van de Silverfit te maken. De beelden laten dingen van de wereld zien en het is 
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goed voor de motoriek. Het goed instellen blijkt nog lastig, maar er kan ook rustig gestart 
worden. We hebben de Silverfit te danken aan de steunstichting van SSZ.   
 
Verder loopt het initiatief Hart van Heteren. De laatste bankjes worden komende maand in 
het dorp geplaatst.  
 
De Huiskamer van Heteren zal naar verwachting in februari haar deuren openen. Karen is 
met de organisatie in gesprek om daar concreet vorm aan te geven.  
 
Verder kijken we uit naar de dynamiek van de maand december! 
 

a. Proef monitor bij restaurant 
John heeft van de communicatie adviseur gehoord dat er een proef wordt gehouden met 
het plaatsen van de activiteiten op een tv-s scherm bij Liefkensplein. Jeanette vult aan dat 
deze in januari wordt opgehangen/geplaatst.   
 

b. Overlast verbouwing 
De tuinkamer wordt verbouwd. De LCR is benieuwd of dit met de bewoners is 
gecommuniceerd, aangezien zij toch wel overlast ervaren (soms al vanaf 07.00 uur). 
Ondanks dat de verbouwing gereed is, zal Karen dit checken.  
 

c. Bruiloft 
Wat was de bruiloft (medewerkers in trouwkleding) geslaagd! De trouwzaal (Liefkensplein) 
was volop gevuld met belangstellenden. Heel mooi om dit te zien.  
 
9. Communicatie 

a. Verzending berichten en nieuwsbrief 
John informeert dat er soms berichten naar de contactpersoon gaan, maar sommige 
berichten niet. Gevraagd wordt of de contactpersonen ook de nieuwsbrief kunnen 
ontvangen. Jeanette informeert dat de nieuwsbrief niet voor die doelgroep is geschreven. 
Als we de nieuwsbrief ook aan hen zouden sturen, slaat het zijn doel voorbij. Karen 
bespreekt dit met de communicatie adviseur. Overigens ligt de nieuwsbrief ook bij de 
receptie.  
 

b. Donkere affiches 
Het valt de LCR op dat sommige affiches in de lift de verkeerde tekstkleur hebben, 
waardoor het niet leesbaar is; het contrast is niet goed genoeg. Advies van de LCR om 
hierop aandacht voor te hebben.  
 
10. Stukken ter kennisgeving 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.  
 
11. Rondvraag 
Omdat de volgende vergadering al kort op 15 maart is, vraag de voorzitter aandacht voor 
de verkiezingen van 15 maart 2023. De vorige keer was onvoldoende gecommuniceerd dat 
in Liefkenshoek gestemd kon worden en waren er tevens stembiljetten zoek. We houden 
de informatie van de gemeente nauwlettend in de gaten.  
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Vergaderschema 2023: de vergaderingen staan nu op de donderdag gepland. Vanuit de 
LCR het verzoek om ze te verplaatsen naar de maandag. De nieuwe vergaderdata zijn als 
volgt: 
 

LCR Heteren 
Week Datum 

8 Maandag 20 februari om 10.30 uur 
19 Maandag 8 mei om 10.30 uur 
36 Maandag 4 september om 10.30 uur 
47 Maandag 20 november om 10.30 uur 

  
 

ACTIELIJST 
 
 

 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum 
gepland 

Datum 
gereed 

Status 

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

geven. 

JK i.s.m. 
Pieter 

07-06-22 29-11-22 √ 

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

JK i.s.m. 
comm. 

07-06-22 
02-2023 

 ~ 

30 Check of de was bij de cliënt wordt 
opgehaald. 

Pieter/ 
Mart 

15-09-22 
02-2023 
 

 ~ 

31 Status verwarmingselement checken Pieter 15-09-22 29-11-22 √ 

32 Uitstraling terras bespreken met de 
gastvrouwen. 

Pieter 15-09-22 29-11-22 √ 

33 Planning informatiemap bij Wilmanet 
opvragen. 

Jeanette/
Karen 

02-2023  +  

34 Is de verbouwing van de huiskamer met de 
bewoners gecommuniceerd? 

Karen 02-2023  + 

35 Nieuwsbrief ook aan eerste 
contactpersonen mailen? Karen informeert 
bij Marieke. 

Karen 02-2023  + 


