
 

 
Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 

                                                             21 juni 2016 
grote vergaderruimte , P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse 

 
 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Ontwer

per of 

afzende

r 

 

Onderwerp 

Aanwezig: J.W.K, L. v W, B. d G, M. v.d. T, M. v.d. 
H, T. W, M, N. J  
Afwezig: H. B R. M, A v.d. V 

Gast: C.H, H. v.d. G 

 

Ter af- 

doening 

naar 

 

1.   Opening 

 

De heer van W opent de vergadering en heet 

iedereen welkom. 

 

  

2.   Kennismaken met CH, 
regiomanager en H v.d. G, 
zorgmanager 
 

   

3.   Mededelingen Tuinendag: tuin op het terrein is onverzorgd. De 

omgeving laat te wensen over. 

JWK: zal contact opnemen met de Welplaat over 

het tuinonderhoud.  

Dagbesteding was gesloten; dit is niet 

gecommuniceerd naar ouders. 

  



Beweging is niet doorgegaan omdat 

medewerkers op vakantie waren 

4.    Vaststellen agenda 21 juni 

2016 

Agenda vastgesteld. 

 

  

5.   Notulen CR 10 mei 2016 Vastgesteld. 

 

  

6. 

 

 

 

  Ingekomen stukken 

 

Notulen bewonersraad Spijkenisse 23 maart 2016 

Notulen bewonersraad Hellevoetsluis 14 april 2016 

Notulen bewonersraad Oud Beijerland 25 mei 2016: 

F I, zorgmanager HW heeft kennis gemaakt met de 

bewonersraad. 

Er is een nieuw lid aangesteld in OB: S G 

Er is een coördinator voor de 3 bewonersraden 

ingesteld: BL 

Het zorgprofielspel is besteld. 

  

7. 

 

  Nieuwe regio’s, nieuwe CR en hoe 
nu verder? 

LvW: de regio ZHZ is opgehouden te bestaan en 

daarmee ook de CR’s. 

Maar men gaat niet zomaar stoppen met de CR. 

JWK is op bezoek geweest bij de heer van der 

Velden. 

Verwantenbetrokkenheid: dit moeten we samen 

oppakken. 

 

 

 

 

 



In het verleden is er gewerkt met familieraden. 

Het is niet de intentie om deze raden wederom 

op te richten. 

Mevrouw v d V zal na haar vakantie de leden 

van de familieraden voorstellen aan JWK. 

BdG: de familieraad is nooit opgeheven. 

JWK wil samenwerken met de verwanten. 

Participatienetwerk wordt steeds belangrijker. 

CH: het is belangrijk om een klankbordgroep te 

hebben. 

LvW: is er een document nodig om de CR te 

laten aanblijven? 

CH en JWK zullen dit uitzoeken. 

 

8.   Zorg om de zorg in de vakantie JWK: op dit moment wordt het planbureau 

omgevormd. 

Er zal begonnen worden met 

capaciteitsmanagement: welke zorg is er op 

welk moment nodig? 

Roosters lopen het gehele jaar door. Er is 

opdracht aan het planbureau gegeven om 

jaarroosters te plannen. Er wordt in kaart 

gebracht wat er nodig is in de zomer aan 

invalkrachten en/of herverdeling van teams. 

  



 

9.   Tuinendag DS: op de woning is men erg betrokken bij de 

tuinendag.  

Er zal per woning een budget worden gegeven 

om aankopen te doen bij een hoveniersbedrijf 

dat op het parkeerterrein van Zuidwester zal 

staan met bloemen en planten. 

DS wil graag in de jury van de tuinendag zitting 

nemen. MvdT zal dit doorgeven. 

 

  

10.   De zorgen van ouders van 

Marrewijkpad 13 

JWK: er is veel aandacht voor de problemen op 

Marrewijkpad 13. 

Het team zal worden vervangen en de ouders 

zijn vanaf nu betrokken bij wie er op deze 

woning gaat werken. 

  

11.   Actualisering van de website 

 

LvW vraagt zich af of er inval komt als er een 

medewerker op vakantie gaat. 

JWK gaat er vanuit  dat de inzet gewoon wordt 

geleverd, maar zal dit navragen. 

  

12.   Mededelingen CCR Verslag volgt.   

13.   Mededelingen regiomanager Op dit moment is JWK in gesprek om huisvesting 

te vinden ter vervanging van het Oude 

Raadhuis. 

Mogelijk bijkomend voordeel is dat de gehele 

huisvesting van dagbesteding wordt herzien. Er 

  



zal tevens een herschikking van de 

dagbestedingsgroepen plaats vinden. 

 

14.   Rondvraag --- 

  

  

15   Sluiting LvW sluit de vergadering met dank voor ieders 

aanwezigheid. 

  

 

 

Actielijst: 

 

Nr.    actie         wie    per 

 

14    Speurtocht naar alternatief voor woningen Toekanhoek. J.H 

 

 

18    Zoeken naar vrijwilligers      CR/Z 

 

20    Driemaandelijkse controle op schoonmaak woningen     A. v d L 



    Wordt meegenomen bij de woningschouw incl. rapportage 

 

23    Beleid t.a.v tijdelijke afwijking van het zorgplan            Zorgmanagers 

                                      

27                                   Verslag themadag en de vragen die hieruit voortgekomen zijn  M. v.d. H  

                                       Themadag zal in 2016 plaatsvinden in Goes 

  

28                                   Uitleg vergoeding aangepaste schoenen in nieuwsbrie f            J. H  

 

34                                  Verslag CCR opsturen naar belanghebbenden                          L. v W 

 

36    TB CVP uitnodigen                                                              M. vd. T/L. v W 

   

 

 


