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Cliëntenraadvergadering  20 februari 2014 
 
Aanwezig: Mevrouw Van Tooren (voorzitter), Mevrouw Tromp, mevrouw Van Iwaarden, 

de heer en mevrouw v.d. Waart, mevrouw Weiden, de heer Van Westen, 
mevrouw Timmer (verslag)  

Afwezig:  

 

 
1. Opening 

Mevr. Van Tooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 

2. Ingekomen post/mail/klachten e.d. 

 Verzuimcijfers 
Ter informatie.  

 BEC jaarverslag 
Ter informatie. 
Met de BEC wordt nog afgestemd om in september gezamenlijk een zomerfeest 
te organiseren.  

 Telefoonlijst Goes 
Ter informatie. 

 Zeelandia Run  
Ter informatie. Dit is een zijspanrit voor minder validen en vindt plaats op 10 mei.  
Dit is ook doorgestuurd naar alle woningen en teamleiders.  

 Datum vergadering OC 20 maart 
Agendapunten worden aan Dhr. Weezepoel gevraagd. 

 
3. Mededelingen regiodirecteur 

 Goedgekeurd ZON project Scheldestraat 56a 
De tuin van Scheldestraat 56a wordt verhard, een freewheel tuin. Zo kunnen 
rolstoelers beter naar buiten zonder vast te komen zitten in de modder e.d.  

 Cliëntvertrouwenspersoon 
Mevr. Van Schouwen heeft posters en folders laten maken. Deze zijn overal 
verspreid. Momenteel is ze kennis aan het maken op de woningen. Ook gaat ze 
samenwerken met de ervaringsdeskundigen. Ze is zeer voortvarend en 
enthousiast bezig.  

 Strategisch vastgoedplan regio Zeeland 
De RD deelt het strategisch vastgoedplan van de regio Zeeland uit. De CR bekijkt 
dit en komt er een volgende keer op terug. Actie CR 

 Nieuwsbrief Match 4 Care 
Deze is via de mail aan de CR leden gestuurd. Met name vanwege het stuk over 
de recente afsluiting van het traject Cliënt Centraal in de regio. 
Deze bijeenkomst was verrassend en hartverwarmend. Er zijn 12 projecten 
uitgekomen welke worden opgestart. 

 Muziektherapie 
Dhr. Matthee gaat in maart met pensioen. Gedurende de maanden april en mei 
zal hij werkzaamheden overdragen aan PB-ers, dagbesteding en woningen. 
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Door het Expertise Centrum Zuidwester (ECZ) is het volgende aangegeven: 
Over de status van muziekagogie is veel discussie. Is agogie nu wel of niet 
behandeling/therapie, hoort het nu wel of niet onder het Expertisecentrum  te 
vallen? Grenzen zijn niet altijd scherp te trekken en een eenduidig antwoord is 
niet makkelijk te geven. Voor de nabije en verdere toekomst zal de muziekagogie 
het in ieder geval moeten doen met aanmerkelijk krappere financiering. 
Van belang is te zorgen dat cliënten desondanks kunnen blijven genieten van 
muziek en zich hiermee kunnen blijven uitdrukken. Het integreren van muziek in 
het leven van alle dag, binnen de woning, de dagbesteding of daarbuiten is 
daarbij van belang. Muziek is daarmee niet langer de exclusieve taak voor een 
medewerker van het ECZ met een conservatorium opleiding, maar vraagt een 
bijdrage van medewerkers wonen en dagbesteding. Ook verwanten en 
vrijwilligers komen daarbij in beeld.  
 

Er komen 12 beweeg-/muziektassen ter beschikking die de 
woningen/dagbestedingslocaties kunnen huren bij het ECZ.  
 
Afgesproken wordt hier een andere keer breder over te praten. Kijken wat 
hebben we, wat doen we en wat moeten we meer doen? 
Dhr. Maliepaard wordt hier ook bij betrokken. Actie allen 

 

 Bergmuzikanten 
De vrijwilligers van de Bergmuzikanten hebben in 2015 hun 25-jarig jubileum.  

 Evaluatie samenwerking nachtdienst Poelwijck met SVRZ 
Er is een gesprek geweest met SVRZ. Zowel Zuidwester als SVRZ zijn tevreden. Er 
wordt tevens nagedacht op nog meer samenwerking zoals aansluiten op 
recreatieve activiteiten zoals koffiemiddagen en Bingo.  

 Evaluatie coach bewonersraad  
Het contract van de coach is met een jaar verlengd. + 2 uur extra tijd omdat er 
veel speelt en ze veel in eigen tijd doet. Ook gaat ze samenwerken met de CVP.  
Ze stelt een plan op met hoofdpunten. 

 Afgelopen week is plotseling een cliënt van de Willem Dreeslaan vertrokken naar 
een instelling in Brabant. Dit was niet bij ons bekend. De MEE was ervan 
uitgegaan dat de cliënt dit zelf zou doorgeven. 
Er is door ons een brief gestuurd naar de MEE waarin wij onze zorgen uitspreken 
en aangeven te kunnen vertrouwen op een goede samenwerking en 
informatievoorziening.  

 
4. Goedkeuring notulen 16 januari 2014  

 
Blz. 1 punt 3 – goedkeuring notulen 
 Teamleidster mevr. Hoornick is naar de bijeenkomst inzake meldactie 

ziekenhuiszorg op 28 januari 2014 geweest. Zij geeft hiervan nog een 
terugkoppeling aan de RD.  

 
Blz. 2 - goedkeuring notulen 
Punt 9 – Het overzicht met het aantal verschillende medewerkers op Schengestraat 
41f is besproken met de teamleidster. 
De teamleidster heeft via de mail uitleg hierover gegeven aan mevr. Van Iwaarden.  
 
De notulen worden vastgesteld. 
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5. In voor zorg traject – uitleg door mevr. Borgijink 
Stichting Zuidwester heeft in haar meerjarenbeleidsplan beschreven dat er een koers 
is uitgezet om meer regie bij de cliënt te leggen. In de kaderbrief voor 2014 zijn 
t.a.v. dit thema de volgende zaken beschreven waaronder: 
 Regie bij de cliënt 

 Medewerker in zijn/haar kracht 
 
Naar aanleiding hiervan heeft Zuidwester zich aangemeld bij In voor Zorg. Dit is een 
organisatie die landelijk zorginstellingen ondersteunt in het ontwikkelen, opzetten en 
begeleiden van veranderingsprocessen.  
Mevr. Borgijink is namens de regio Zeeland projectleider. 
 
Het begrip zelforganiserend is in een aantal sectoren in de zorg, zoals de thuiszorg, 
(buurtzorg) al een bekende ontwikkeling. In onze sector waar veelal 24 uurs zorg 
wordt gegeven wil men die richting op. Ook worden we vanuit overheidswegen 
gedwongen om onze (financiële) middelen anders in te zetten. Maar denk hierbij ook 
aan de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 
Om die regie bij cliënt en medewerker te realiseren, gaat de projectgroep met een 
aantal (ontwikkel) teams van wonen en dagbesteding aan de slag. Deze (ontwikkel) 
teams  gaan ontdekken wat zij nodig hebben om zelf organiserend te worden. Denk 
hierbij aan zorgplannen, teamoverleg, roosters, financiën enz.  
 
Door een externe coach worden 8 interne coaches opgeleid om de teams te gaan 
begeleiden. 

 
24 maart zijn de sollicitatiegesprekken voor interne coaches. 
25 maart is de eerste startbijeenkomst.  
 
De besluitvormingsprocedure door de CCR en OR loopt nog. 
 
Vragen of signalen over het project kunnen de leden bij mevr. Borgijink neerleggen.  
Als het project is gestart komt zij terug in de CR om een toelichting te geven.  

 
6. Brief ouderdag - reacties 

De ouderdag is op 24 mei 2014.  
De nieuwe bestuurders kunnen dan ook komen kennismaken. 
Het thema van de vergadering is dagbesteding, met name de activiteiten, in de vorm 
van een presentatie, filmpje, kraampje.  
De RD zal tijdens de vergadering ingaan op actuele onderwerp/vragen van ouders.  
Mevr. Tromp stuurt de brief rond voor reactie. Na goedkeuring gaat de brief naar het 
secretariaat voor verzending naar alle ouders/wettelijk vertegenwoordigers.  
 

 
7. Wat verder aan onderwerpen ter tafel komt 

 
- 
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8. Rondvraag 
Mevr. Tromp 
Is het mogelijk dat de woningen weer een plan maken van de vakanties? De RD 
vraagt dit na en ook waarom een aantal woningen niet op vakantie gaan. Actie RD.  
 
Mevr. Weiden 
Is het mogelijk om op Scheldestraat 56c te skypen? 
De RD vraagt dit na. Actie RD 
 
Mevr. Van Iwaarden 

 Hoe staat het met de rolstoelschommel? 
Vrienden van Zuidwester heeft 2 schommels laten zien. Er was 1 betaalbare bij. 
Deze zou ook in Spijkenisse komen. Als deze bevalt dan wordt deze ook hier 
geplaatst.  

 Zuidwester Site 
Mensen kunnen adressen niet of moeilijk vinden op de site. De CR neemt dit mee 
naar de CCR. Actie CR. 

 
 

9. Sluiting 
Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng.  
 
 
 
 


