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Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 

                                                             Dinsdag 13 maart 2018 om 18.30 uur  

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

 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Ontwerper 

of afzen-

der 

 

Onderwerp 
Aanwezig: 

L. van Winkelhof (voorzitter), B. de Graaf, A. van der Velden, N. Jas-

pers, J.W. Kramer, C. Haagh (coach), D. Seegers, I. Jochems  

 

 

Ter af- 

doening 

naar 

 

1.   Opening en mededelingen 

 
LvW heet iedereen van harte welkom.  

In het bijzonder de nieuwe coach van de bewonersraad, Cécile 

Haagh. En fijn dat Diana ook weer van de partij is.  

 

Claudia van Oorschot (MWP4) is afgelopen zaterdag overleden.  

  

2.    Vaststelling van de agenda  12. maaltijden  

 

 

3.   Mededelingen bewonersraad  

 
CH: De bewonersraad is gestart met de nieuwe coach, er zijn in-

middels 2 vergaderingen geweest. Om zich te oriënteren heeft CH 

contact gehad met vorige coach. Zij heeft een vergadering bijge-

woond in Oud Beijerland bij collega bewonersraadcoach. Informatie 

heeft CH vergaard via Raad op Maat.  

 

 

 

 

 

 

 

4.   Notulen vorige cliëntenraadverga-

dering  

2. Platform VG heeft  € 2.500,00 gedoneerd voor de beweeg- en 

beleeftuin en € 1.000,00 voor de Fietsvriendenclub.    

4.7 zorgafspraken zijn nog niet nagekomen. BdG hoopt binnenkort 

meer helderheid te krijgen. Ook waarom hij vooraf geen gesprek 

heeft gehad bij het veranderen van activiteiten voor zijn zoon.  

4.12 afspraak betreft eigen bijdrage; door zorgmanager is ge-

vraagd aan desbetreffende lokaal via terugwerkende kracht ver-

antwoording af te geven. JWK beaamt dat er verantwoording moet 

worden afgelegd wanneer er geld wordt gevraagd voor activiteiten.  

5. EVA groep houdt de omgeving van het AC en de woongroepen 

zoveel mogelijk opgeruimd.  
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Actielijst:  

55. Brancardlift in het zwembad is geplaatst  

44. Vanuit de vakgroep dagbesteding; inbedding bijdrage dagbe-

steding aan Mijn Plan haakt aan bij zorgcyclus op de woongroep.  

53. klasbord geen doorgang vanwege Wet op Persoonsbescher-

ming. JWK vraagt na of de werkgroep hiermee verder gaat.  

 

5. 

 

 

 

  Verloop inschrijving truckrun  Vanwege de verstoorde relatie met de organisatie van de Truckrun, 

moeten de woongroepen zelf de cliënten opgeven voor de truckrun. 

De voorkeur gaat uit om cliënten collectief op te geven zodat er ook 

vervoer geregeld kan worden naar de opstapplaats.   

LvW probeert namens de CR regio Voorne Putten ingang te krijgen 

bij de organisatie van de truckrun voor samenwerking.  

 

 

 

 

 

Actie LvW 

 

 

 

6.    De gevolgen van de wet  ‘Zorg en 

dwang’ 

 

Iedere vorm van vrijheidsbeperking wordt breder bekeken dan in 

de BOPZ-wet.  

JWK geeft toelichting en uitleg.  

Zuidwester is voorloper in denken en handelen op dit gebied en 

maakt kans op een pilot vanuit deze wet.  

 

  

7. 

 

  NL Doet ook op Zuidwester alhier  

 

Zeepatelier en cadeauwinkel Het Ambacht heeft de keuken samen 

met vrijwilligers opgeknapt en enkele deuren geverfd.  

Mooie ontwikkeling is dat er cliënten zich hebben opgegeven als 

vrijwilligers tijdens NLDoet. Enkele cliënten van Voorstraat 60 heb-

ben zich ingezet bij het opruimen van zwerfafval.  

 

 

 

 

8.   Prof. Scherder ‘singing in the 

brain’ 

Is dit ‘geland’ op de woning en 

lokaal en doet men er wat mee?  

 

Gebleken uit het onderzoek is dat het een positief effect heeft op 

de zowel de geestelijke als lichamelijk gezondheid van de mensen.  

Binnen Zuidwester is er veel individuele aandacht voor muziek, 

maar niet voldoende op de woongroepen. JWK vraagt aan de mu-

ziektherapeuten of zij zich breder kunnen inzetten gericht op het 

groepsproces.  

 

 

 

 

 

 

Actie JWK 

 

11.   Huifbedrijden  Er kan 2 maanden geen huifbed gereden worden vanwege perso-

neelsbezetting. JWK vraagt na bij zorgmanager dagbesteding.  

 

Actie JWK 

 

 

12.   CR en hoe  verder?  JWK is aan het lobbyen. In de komende nieuwsbrief wordt er aan-   
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 dacht aan geschonken.  

CCR bekijkt samen met de OR ook naar mogelijkheden hoe de me-

dezeggenschap vorm te gaan geven in de toekomst. 

 

Vanuit de lokalen komt het geluid: ‘in de keuken wordt bepaald wat 

de groep eet’. In de keuken wordt de lunch voorbereidt. Onduidelijk 

is of de lokalen vragen of er iets anders klaar gemaakt kan worden.  

 

 

Actie allen  

 

 

Actie JWK 

vraagt na 

13.   Mededelingen regiomanager Voor de ontwikkeling van de beleef- en beweegtuin zijn giften bin-

nengekomen. Het beleefgedeelte wordt doorgetrokken naar het 

restaurant vanwege zijn rolstoeltoegankelijkheid. Er is een ontwerp 

in de maak, zodra concept klaar is wordt het gedeeld met de ver-

wanten.  

De haalbaarheid van het plan zou een kwaliteitsverbetering zijn 

voor de EMB-cliënt.  

 

Marrewijkpad 3 is een beleefwoning geworden, een voorbeeld voor 

andere woonvormen. De woning is ingericht op de behoeften van 

de bewoners en wordt gerealiseerd door o.a. fondsenwerving .De 

reden waarom Marrewijkpad 3 is aanmerking hiervoor is gekomen 

is dat de woning gerenoveerd moest worden.  

 

Vanwege een intensieve zorgvraag voor een cliënt van MWP13 

wordt gekeken of er via inschrijving op Hackathon een oplossing 

gezocht kan worden. Diverse groepen gaan zoeken passende op-

lossingen voor breed vraagstuk of ingewikkelde casus. Dit gaat om 

een eenmalige actie van buitenaf. Herkenbaarheid en evt. passen-

de oplossingen kunnen verder gebruikt worden in de organisatie.  

 

Op het ogenblik wordt er onderzoek gedaan om binnen de organi-

satie een intern ‘CCE’ voor o.a. aanvragen meerzorg en crisissitua-

ties. Gedacht wordt 3 medewerkers met aantoonbare expertise om 

een team en cliënt hierin te helpen.  

 

1 februari is Edwin Bouman gestart als interim zorgmanager wonen 

voor de woningen in de Hoeken, Voorstraat, Thorbeckelaan en 

Heemskerkplantsoen.  

Op het ogenblik lopen de sollicitatiegesprekken voor deze vacature.  
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Per 1 april start Marten Slot als zorgmanager op de Marrewijkpa-

den.  

 

14.   Vanuit CCR Vanwege de besturingsfilosofie en alle veranderingen in de onder-

steunende diensten is er gekozen om het aflopende contract van-

medebestuurder Natascha Baroch niet te verlengen. De CCR vraagt 

zich af of deze wending nog niet te vroeg is.  

 

  

15.   Rondvraag Diana heeft via een e-mail aan Henry (voorheen voorzitter bewo-

nersraad) om de voorzittershamer gevraagd. Henry gaf aan geentijd 

te hebben om langs te komen. JWK zoekt uit.  

 

Op het ogenblik is er geen geschikte ruimte in het AC voor de ver-

gaderingen van de bewonersraad. Zij gaan nu voortaan gebruik 

maken van het restaurant.  

 

De cliëntenraadvergadering gaat weer naar de avond. Ina gaat de 

planning in order maken.  

  

 

 

Actie JWK  

 

Actie CH en 

Ina  

 

 

Actie Ina  

 

16.   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  

              13 maart 2018        JWK; folder wordt op het ogenblik gemaakt    

                                                 

 

34                                         Verslag CCR opsturen naar belanghebbenden                                 L. van Winkelhof 

  

36    Vera Harting CVP uitnodigen                                                      Secretariaat 
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 13 maart 2018 Vera komt ws. 17 april  

   

43.    Al jaren geen zorgplan 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  

StvZkn klasbord; vanuit bescherming persoonsgegevens wet wordt gesteld onvoldoende beveiliging. Passend in het cliëntenportaa l?  

Wordt met de werkgroep nog wel besproken hoe zij verder willen gaan.  JW koppelt nog  terug  

 

54.    aandachtfunctionaris medicatie uitnodigen CR VP   Secr.  

 

56.     Contact leggen met de organisatie Truckrun namens ZW  L. van Winkelhof 

 

57.    mogelijkheden vragen brede inzet muziektherapie op de  

    dagbestedings- en woongroepen      J.W. Kramer  

 

58.    waarom geen huifbedrijden voor de cliënten in Spijkenisse  

gedurende 2 maanden       J.W. Kramer  

 

59.     variatie in lunchmogelijkheden, wordt nagevraagd of  

    de medewerkers dit vragen aan de keuken    J.W. Kramer  

 

60.     Henry vragen om de voorzittershamer Bewonersraad  J.W. Kramer  

 

61.    reserveren restaurant voor de bewonersraadvergaderingen  C. Haagh  

 


