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Concept Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 

                                                             Dinsdag 29 mei 2018 om 18.30 uur  

vergaderkamer 2e etage,  P.J. Bliekstraat 2, Spijkenisse 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Ontwerper 

of afzen-

der 

 

Onderwerp 
Aanwezig: 

L. van Winkelhof (voorzitter), N. Jaspers, J.W. Kramer, C. Haagh 

(coach), I. Jochems  

Afwezig m.k.: B. de Graaf, D. Seegers  

 

Ter af- 

doening 

naar 

 

1.   Opening en mededelingen 

 
LvW heet iedereen van harte welkom.  

  

  

2.    Vaststelling van de agenda  - de belevingswoning MWP3 is besproken tijdens de vergadering 

van 13 maart en wordt daarom van de agenda gehaald.  

 

 

 

 

3.   Mededelingen bewonersraad  

 
CH: morgen is de 4e bijeenkomst onder begeleiding van CH, deze 

keer schuift JWK aan. Via een spel vanuit Raad op Maat zijn tijdens 

de vorige vergadering de rechten van de cliënten besproken.  

Belangrijk is dat er zaken en onderwerpen bij de cliënten naar bo-

ven komen middels dit spel, en vervolgens doorgang krijgen om te 

bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Notulen cliëntenraadvergadering dd. 

13 maart 2018  
5. om zoveel mogelijk cliënten met de truckrun te laten meegaan, 

blijven we contact zoeken met de organisatie van de truckrun. Via 

e-mail en nieuwsbrief worden de groepen, cliëntvertegenwoordi-

gers, vrijwilligers tijdig ingelicht over de inschrijving.  

8. JWK; op het ogenblik wordt onderzocht of muziek ingebed kan 

worden tijdens dagbesteding. Dagbesteding is hierover in gesprek 

met ECZ.  

10. LvW: door een cliëntvertegenwoordiger is informatie opge-

vraagd voor de cliëntenraad. Op de vraag van NJ of de CR een an-

dere setting krijgt op regioniveau vertelt LvW: een CCR moet er zijn, 

maar op lager niveau is medezeggenschap vrij in te vullen. Diverse 

onderwerpen die op de CR agenda staan, kunnen worden bespro-
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ken op woonniveau.  

Medezeggenschap/bewonersraadvergaderingen worden niet op de 

groepen gehouden. CH hoopt met het vergaren van informatie in de 

toekomst hier meer mee te kunnen gaan doen, hiermee rekening 

houdend dat voor de EMB-groepen de cliëntvertegenwoordiger be-

trokken worden.  

 

5. 

 

 

 

  Evaluatie bijeenkomst cliëntvertegen-

woordigers dd 24 april jl. 
LvW: de verwantenbijeenkomsten worden goed ontvangen. Ge-

vraagd om bij de volgende bijeenkomst 2 microfoons te gebruiken. 

Eerstvolgende bijeenkomst staat in het teken van ‘voeding/eten’.  

Actie: Ina  

 

 

6.    Het voortdurend parkeren onder slaap-

kamerraam van de cliënten op de Mar-

rewijkpaden  

 

JWK: voornemens om de parkeerplaatsen op te heffen. Er wordt 

nog een laatste waarschuwing gegeven.  

Actie: JWK  

7. 

 

  Reactie truckrun  

 
Besproken onder agendapunt 4.  

 

 

8.   T.z.t. kennismaken met nieuwe 

zorgmanager, CVP, Y. Schuppers 

i.v.m. MDO-besprekingen  

 

De cliëntvertrouwenspersoon is uitgenodigd voor de vergadering 

van dinsdag 26 juni a.s.  

 

Actie: Ina 

 

 

 

09.   Uitnodigen medicatiefunctionaris; 

ondanks medicatiekar toch fouten 
De aandachtfunctionaris medicatie gaat uitgenodigd worden.  

Nadat er een fout is gemaakt wordt dit gemeld in Triasweb, vervol-

gens moet het protocol gevolgd worden. Iedere afwijking in de zorg 

moet worden gemeld. Triasweb zorgt er mede voor dat men contro-

le kan uitvoeren waar en hoeveel fouten er gemaakt worden.  

De insteek voor de uitnodiging is toelichting krijgen hoe men met 

fouten en incidenten omgaat.  

 

Actie: Ina 

 

 

10.   Ondoorzichtig niveau nieuwe perso-

neel; b.v. afgestudeerd als verzor-

gende ig uitstroom in gehandicapte 

zorg  

 

Na een basisopleiding kan een student kiezen voor uitbreiding van 

mogelijkheden op maatschappelijke niveau of op individuele zorg. 

De MMZ3 en 4 (MMZ = Medewerker Maatschappelijke Zorg) oplei-

ding die binnen Zuidwester is gericht op gehandicaptenzorg.  

 

 

 

 

13.   Structuurwijziging management ge-

volgen voor de informatie CR-

vergadering? 

Vanaf september gaat Zuidwester verder met eenhoofdig RvB. LvW 

hoort geluiden dat diverse taken van N. Baroch worden verdeeld 

onder de regiomanagers. LvW vermoedt dat JWK minder vaak aan-

schuift bij de CR vergadering. JWK antwoordt het belangrijk te vin-

den overzicht over de regio houden. Vanaf augustus 2018 is het 
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RMT VP compleet en zorgmanagers gaan om toerbeurt uitgenodigd 

worden tijdens de CR en JWK probeert zoveel mogelijk aanwezig te 

zijn.  

 

14.   Weer muggenplaag op sommige 

woningen (oneven) aan de Marre-

wijkpaden  

Oorzaak is nog steeds niet boven water. Een speciaal bestrijdings-

bedrijf is op het ogenblik bezig.  

In de volgende nieuwsbrief zal informatie worden gegeven over de 

muggenplaag.  

 

 

Actie: Ina  

 

15.   Experiment belevingswoning Marre-

wijkpad 3  
Vanuit andere regio’s is er belangstelling voor de belevingswoning.   

  

 

16.   Vakantiewoning ‘Boegspriet’ is voor 

de EMB-cliënt niet meer te betalen  
De Boegspriet is eigendom van de regio VP. Onkosten voor een 

groep van ZW is € 1.000,00 per midweek excl. personeelskosten. 

Voor externe verhuur wordt  ca. € 1.400,00 gerekend.  

De Boegspriet wordt regelmatig verhuurd aan externe klanten, ta-

rieven zijn aangepast waardoor de Boegspriet dit jaar   

Verder wordt de Boegspriet ingezet als logeerhuis voor thuiswo-

nende kinderen.  

 

  

17.   Mededelingen CCR  Zijn er vragen naar aanleiding van het CCR-vergadering, dan kun-

nen die worden gesteld aan LvW.  

 

  

18.   Mededelingen van de regiomanager - er zijn 2 nieuwe zorgmanagers in de regio: Jeannette Hielkema en 

Marten Slot. Hanneke van de Gevel is per direct gestopt, zij wordt 

tijdelijk vervangen door Ton Sneeuw (interim), 1 augustus start een 

nieuwe zorgmanager voor het cluster MWP 2,3,4,7,11,15 en 

nachtdienst. 

- zojuist is bekend geworden dat het dagbestedingsgebouw aan de 

Schoolstraat 14 in Hellevoetsluis te kampen met wateroverlast 

vanwege de weersomstandigheden  

- een woonwensenonderzoek wordt ingezet voor huisvesting in het 

pand van P.J. Bliekstraat 2  

- ontwikkelingen zijn gaande om EMB-cliënten elders dagbesteding 

te geven vanwege de krapte in het AC.  

De komende jaren zullen diverse aanpassingen worden gedaan 

zowel op wonen als dagbesteding. Grote verbouwing zijn mogelijk 

over 8 jaar. (afschrijving van de woningen en dagbesteding).  
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19.    Rondvraag -   

20.    Sluiting  -    

 

 

 

Actielijst: 

Nr.    actie         wie    per 

     

 

14    Speurtocht naar alternatief voor woningen Toekanhoek.   J.W. Kramer 

 

18    Zoeken naar vrijwilligers       CR/Z 

 

 

28                                          Uitleg vergoeding aangepaste schoenen in nieuwsbrief                  J.W. Kramer / afdeling communicatie  

              29 mei 2018           JWK; folder wordt op het ogenblik gemaakt    

                                                 

34                                         Verslag CCR opsturen naar belanghebbenden                                 L. van Winkelhof 

  

36    Vera Harting CVP uitnodigen                                                      Secretariaat 

    

43.    Al jaren geen MDO bespreking geweest (zie notulen) 

    Navragen bij betreffende zorgmanager dagbesteding  J.W. Kramer 

 

43a    Zorgen voor een activiteitenplan dagbesteding   J.W. Kramer 

 

44    Yvonne Schuppers uitnodigen voor toelichting MDO                      Secretariaat 

 

50    CR op de hoogte stellen van overlijden cliënten   secretariaat  

 

53.    ontwikkeling communicatiewerkgroep dagbesteding   CR  

 

54.    aandachtfunctionaris medicatie uitnodigen CR VP   Secr.  


