
Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 
29 maart 2016 

grote vergaderruimte , P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse 
 

 
 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Ontwer

per of 

afzende

r 

 

Onderwerp 

Aanwezig: JH, L v W, B d G, M. v.d. T, M. v.d H, 
TW, M, NJ, HB 
Afwezig: RM, DS, A v.d. V 

Gast: JWK 

 

Ter af- 

doening 

naar 

 

1.   Opening 

 

De heer van W opent de vergadering en heet 

iedereen welkom. 

 

  

2.   Kennismaken Jan Willem Kramer 
 

JWK: gaat op zoek naar het vierkant: cliënt- 

verwant- medewerker, organisatie/systeem. 

JWK: wil de eerste tijd besteden aan 

kennismaken met cliënt, verwant en 

medewerker. 

  

3.   Mededelingen    

4.    Vaststellen agenda 29 maart 

2016 

Agenda vastgesteld.   

5.   Notulen 9 februari 2016 MEE: LvW heeft vernomen dat er een lange 

wachtlijst is. 

  



Themadag bewonersraad: MvdH: plan bestaat 

om de themadag in Zeeland te laten 

plaatsvinden. 

JWK: op 18 april is er in Zuidland een 

bijeenkomst over de WLZ en MEE over 

onafhankelijke patiëntondersteuning. 

CVP: LvW en MvdT zullen kijken wanneer T.B 

kan worden uitgenodigd nu zij heeft 

aangegeven dat ze niet op de dinsdag kan. 

6. 

 

 

 

  Ingekomen stukken 

 

Notulen bewonersraad Spijkenisse 3 februari 

2016: 

MvdH: er is onrust onder de cliënten n.a.v. de 

invoering van de zelfverantwoordelijke teams. 

In alle bewonersraden zijn de veranderingen in 

de organisatie onderwerp van gesprek. 

HB: men is gestart met een reorganisatie 

terwijl men nog niet goed is voorbereid. MWP 3 

is stuurloos tijdens deze periode. 

JWK: de insteek is nu: continuïteit van zorg. 

Actualiteit: verandert dagelijks. 

JWK hoopt vanaf 30 maart te gaan 

communiceren hoe alles er uit gaat zien. 

Alle nieuwe zorgmanagers inclusief de 

regiomanager hebben 6 weken de tijd om 

kennis te maken. 

  



7. 

 

  Mededelingen ( indien mogelijk) uit 
de adviesraad 

  

 

 

 

 

8.   Veranderingen CR, regio Zuid- 
Holland Zuid 

Er gaat nog worden bekeken hoe deze splitsing 

er uit moet zien. 

BdG: Zolang er nog geen CR Hoekse Waard, 

Rotterdam/Barendrecht is, voelt hij zich 

verantwoordelijk hiervoor. 

  

9.   Gerommel in het milieuhuis…. 

Kans voor Zuidwester 

JH: Raadhuis is niet meer geschikt voor de 

huidige populatie. Daarom is ZW op zoek naar 

een ander pand.  

JH heeft bij de gemeente Nissewaard een 

gesprek gevoerd over het Milieuhuis. 

Vervolgens heeft CV dit pand gekeurd.  

Die aanpassingen die gedaan zouden moeten 

worden waren veel te kostbaar en de huur was 

te hoog. 

Men krijgt te maken met richtlijnen van de VHN 

inzake brandveiligheid. 

  

10.   Einde vers fruit perikelen Voor cliënten die niet kunnen kiezen, kiest de 

cliëntvertegenwoordiger. 

De keuze zal worden vermeld in het zorgplan. 

  



11.   Uitnodigingen T. B en M v.d M 

 

LvW en MvdT zullen kijken op welke dag TB 

kan worden uitgenodigd nu zij heeft 

aangegeven niet op dinsdag te kunnen. 

MvdT zal MvdM uitnodigen om een voorlichting 

PECS te geven in de cliëntenraad vergadering. 

  

12.   Mededelingen CCR NJ: Mijn Plan: wanneer wordt dit binnen de 

regio behandeld? 

Medio volgende week gaat dit proces goed 

beginnen.  

Zuidwesterbreed is het leercentrum bezig met 

de planning. 

NJ wil dat erover wordt gecommuniceerd met 

ouders. 

  

13.   Mededelingen regiodirecteur ---   

14.   Rondvraag Wasserij: JH hiervoor moet een nieuwe 

businesscase worden geschreven omdat er 

oude tarieven zijn gebruikt. 

Vervoer Niemantsverdriet: zoon BdG heeft een 

brief gekregen van de nieuwe vervoerder.  

Vervoerder: vanaf 1 april moet het vervoer 

opnieuw worden aangevraagd.  

Gemeente Nissewaard: er is een persbericht op 

internet gezet en in de plaatselijke kranten. 

  



Ouders buiten Spijkenisse zijn niet 

geïnformeerd. 

MvdT zal de folder Collectief Vraagafhankelijk 

Vervoer via de mail verspreiden onder de 

woningen. 

15.   Sluiting LvW sluit de vergadering met dank voor ieders 

aanwezigheid. 

  

 

 

Actielijst: 

 

Nr.    actie         wie    per  

  

 

14    Speurtocht naar alternatief voor woningen Toekanhoek. JH 

 

 

18    Zoeken naar vrijwilligers      CR/Z 

 

20    Driemaandelijkse controle op schoonmaak woningen     A. v.d. L 



 

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

                                      

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

 

28                                   Uitleg vergoeding aangepaste schoenen in nieuwsbrief            JH   

 

29                                  Terugkoppeling aandachtspunten verslag CVP                        JH 

 

31                                  Rooster waarin vermeld staat welke cliënten wanneer spelen    JH  

                                     in de speeltuin.  

 

33                                  Begeleiders praten op gang AV en cliënten zijn zonder toezicht 

    aanwezig in lokalen. 

 

34                                  Verslag CCR opsturen naar belanghebbenden                          L. v W 

 

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

 

37    PECS, ME uitnodigen           M. v.d. T  


