
 
Vastgesteld 

Medezeggenschap CR/OC regio GO – kwartaalbijeenkomst 7 juni 2018 
 

Aanwezig: 

Regiomanagement: Bianca Hoitzing 

CR: Leo Molendijk 

OC: Yvonne van Dijk, Agnes Koning, Co Ottevanger, Ina Verrijp 

Notulen: Dorinda Tiggelman 

 

 

Bianca heet iedereen bij deze 1ste gezamenlijke medezeggenschapsbijeenkomst van harte 

welkom. 

Omdat iedereen dit bij dit overleg elkaar al kent, is een voorstelrondje niet nodig. 

De volgende punten zullen worden besproken: 

• Hoe dit overleg in te richten? 

• Punten vanuit de CR, OC en Bianca 

• Factsheet medezeggenschap 

• Input voortgangsgesprek regio GO juni 2018 

 

Hoe dit overleg in te richten? 

Gezien alle ontwikkelingen die er zijn en het gezamenlijk belang van de CR en de OC is de 

conclusie dat een gezamenlijk overleg CR/OC alleen maar meerwaarde kan hebben. 

M.b.t. deze bijeenkomsten worden de volgende afspraken gemaakt: 

• Het voorzitterschap van de bijeenkomsten zal rouleren tussen Wim Klepper (voorzitter CR), 

Ina Verrijp (voorzitter OC) en Bianca. 

• De frequentie van de bijeenkomsten is 1 x per kwartaal (4 keer per jaar). Met daarbij de 

afspraak dat als er dingen spelen, de koppen natuurlijk altijd bij elkaar gestoken kunnen 

worden en binnen lopen bij Bianca is ook altijd mogelijk: van drempels is geen sprake. Mailen 

en bellen kan ook. 

• De andere reeds ingeplande CR- en OC-vergaderingen voor 2018 komen te vervallen. 

• Het adviesrecht vanuit de CR en de OC blijft; daar verandert niets aan. 

• De bijeenkomsten zullen door het regiosecretariaat worden genotuleerd. 

• De notulen zullen niet pas bij de volgende bijeenkomst worden vastgesteld; de tijd ertussen is 

te lang. De concept notulen zullen voor aanvullingen/wijzigingen worden toegestuurd aan de 

CR/OC-leden, daarna zullen ze worden vastgesteld. De vastgestelde notulen zullen in de 

Regionieuwsbrief worden opgenomen en gepubliceerd worden op de Zuidwester site voor 

ouders/verwanten en cliënten. 

• Agendapunten zullen vooraf bij het regiosecretariaat worden aangeleverd. 

• Er zal gepromoot worden dat ook cliënten bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Agnes 

Koning pakt deze actie op. 

• Met roulatie zullen de zorgmanagers uitgenodigd worden bij deze bijeenkomsten aanwezig te 

zijn of wanneer nodig bij een bepaald agendapunt. 

 

Punten vanuit de CR: 

• De CR heeft klachten ontvangen m.b.t. de situatie rondom een cliënt op de Oosterschelde 

woningen. Bianca licht e.e.a. toe.  

• Er zijn binnen Zuidwester veel vacatures. In de plaatselijke kranten zijn deze vacatures echter 

niet te vinden. Bianca neemt dit mee in de voortgangsrapportage van de regio GO. 



 
• M.b.t. de vragenlijst voorbehouden handelingen geeft Bianca aan dat ze zodra ze hier een 

beeld van heeft, e.e.a. wil voorleggen aan de CR en de OC. 

• Leo Molendijk geeft aan dat hij 26 juni a.s. in het Maasstad ziekenhuis zit voor een 

spiegelgesprek m.b.t. de mogelijke opname van cliënten van Zuidwester in het 

desbetreffende ziekenhuis. Jeroen Merkx is hier ook bij betrokken. 

 

Punten vanuit de OC: 

• Op één van de Westerschelde woningen heeft een incident plaats gevonden. Bianca licht 

e.e.a. toe; er volgt een Prisma onderzoek. 

• De OC geeft aan vanuit wonen en dagbesteding signalen te hebben ontvangen dat er 

medewerkers zijn die binnen de roosters niet aan hun uren komen. Bianca geeft aan dat de 

zorgmanagers en de planners hier mee bezig zijn om e.e.a. in beeld te brengen. Een overzicht 

zal worden opgevraagd bij Hans Dogge. Bianca koppelt e.e.a. terug aan de OC. Ook neemt zij 

dit punt mee in de voortgangsrapportage van de regio GO. 

• De OC geeft aan door de zorgmanagers weinig benaderd/uitgenodigd te worden voor 

Jaarplanacties. Bianca geeft aan dat dit klopt gezien de drukke werkzaamheden van de 

zorgmanagers. Zij zal de zorgmanagers vragen om alvast afspraken in te gaan plannen. 

 

Punten vanuit Bianca: 

• Aantal projecten die lopen/van start gaan: 

o De sloop van het Kompas, de lage Delta’s en de Krammers zal waarschijnlijk op korte 

termijn plaats gaan vinden. 

o Jeanine Siep gaat als projectleider aan de slag met Parkhof II. De realisatie hiervan is 

over een paar jaren. 

o Ester Kamps is projectleider van Dijk II (nieuwbouw voor de volgende woningen: Dijk-

woningen, Pieterstraat in Melissant en Doelenstraat 1a en 1d in Oude-Tonge). 

Aandachtspunten hierbij zijn het contract met de Pieterstraat dat in oktober 2018 

afloopt en de gesprekken met woningcorporaties waaruit blijkt dat er bij hen helaas 

geen geschikte locaties voor onze cliënten zijn.  

o M.b.t. de Domotica krijgen de CR- en de OC-leden na deze bijeenkomst een toelichting 

door Hans Maliepaard en Jeanine Siep. 

o Er is een begin gemaakt met de terreinvisie: er wordt naar ideeën gekeken en e.e.a. 

wordt geconcretiseerd. 

• Er is een oproep gedaan aan de zorgmanagers en de gedragsdeskundigen om met elkaar te 

kijken naar de plaatsen binnen de regio GO; dit i.r.t. de huidige en de toekomstige 

zorgverlening. Dit gesprek moet met cliënten, verwanten en medewerkers worden gevoerd. 

Een cliënt moet de zorg krijgen die hij/zij verdient. Dit kan betekenen dat een cliënt gaat 

verhuizen omdat er OF op dit moment niet aan de ondersteuningsvraag voldaan kan worden 

OF op termijn terwijl er nu een open plaats is op een woning waar dit wel kan. OC en CR 

steunen dit uitgangspunt.  

 

Factsheet medezeggenschap 

Vanuit het project ‘Herstructurering medezeggenschap cliënten’ (HERMZ) is een factsheet 

ontvangen met de titel ‘We gaan de medezeggenschap voor cliënten en verwanten 

herstructureren. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!’. 

Uitnodigingen voor co-creatie sessies volgen. 

 

 



 
 

 

Input voortgangsgesprek regio GO juni 2018 

• De OC geeft aan benieuwd te zijn naar het aantal Trias meldingen. Bianca neemt dit punt 

mee in de rapportage van de regio GO. 

• Bianca deelt mee dat er m.b.t. verzuimcasuïstiek ter ondersteuning aan de zorgmanagers een 

externe casemanager is aangetrokken: Ilse Overbeeke. 

 

Volgende week stuurt Bianca de concept rapportage voor aanvullingen door aan de CR en de OC. 

De rapportage moet uiterlijk 18 juni a.s. worden aangeleverd bij de RvB. 

 

De volgende kwartaalbijeenkomst medezeggenschap CR/OC regio GO vindt plaats op maandag 

15 oktober a.s. om 15.00 uur in de Werf. 

 

 

 


