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Cliëntenraadvergadering 20 november 2014 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, de heer en 

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

Afwezig:  
 

 
 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door mevrouw Van Tooren, zij heet alle aanwezigen 
van harte welkom. 
 

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

 Notulen Ondernemingsraad 
Ter informatie. 

 Notulen Bewonersraad 
Ter informatie.  

 Verzuimcijfers 
Ter informatie. De cijfers zijn iets hoger dan vorige maand.  

 Congres “40 jaar na Dennendal” 
De leden van de CR zijn hier niet naar toe geweest.  
De RD geeft aan dat het een inspirerende dag was over de ontwikkelingen in de 
zorg na 40 jaar. Zuidwester was 1 van de organisatoren.  
 

  
3. Evaluatie feest Thijl Damen 

Het was een geslaagd feest. Hij had zelf aangeboden dit gratis te doen.  
Alleen het bedankje was karig. De RD vraagt dit nog na. Actie RD 

 
 

4. Goedkeuring notulen 16 oktober 2014  
De notulen worden vastgesteld.  
 

 
5. Mededelingen regiodirecteur 

 20 plaatsen Den Berg 
Er komen 20 appartementen/studio’s van ongeveer 40m². 
Er komt een ontmoetingsplek met een kookgelegenheid en een ruimte voor de 
slaapdienst.  
Den Berg wordt nu voor een deel (Ramusstraat) verkocht en Zuidwester gaat nu 
huren voor maximaal 5 jaar. De huur is zo berekend dat als een cliënt het zelf 
moet gaan huren door een wijziging in de regelgeving, het zo overgedragen kan 
worden. Zuidwester staat garant voor 5 jaar.  
10 december is er een bijeenkomst voor de cliënten, ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers en medewerkers.  
In januari 2016 moet het in principe klaar zijn.   
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 Hosvazze 
De Hosvazze heeft zelf bij het Zorgkantoor een beroep gedaan. Tot 19 november 
kunnen ze bij het Zorgkantoor een verbeterplan indienen. 21 november besluit 
het Zorgkantoor of de Hosvazze door kan gaan.  

 
 De begroting voor 2015 is rond. De volgende vergadering wordt dit uitgedeeld en 

toegelicht. Actie RD 

De begroting 2015 is nagenoeg hetzelfde als 2014. Er is een kleine personele 
verhoging bij IBZW. 
Mocht de meerzorg niet worden goedgekeurd, dan is dit afgedekt in de begroting. 
15 december komt het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) de meerzorg 
toetsen.  
 

 De RD deelt het overzicht van de huishoudgeldrekeningen van de locaties uit.  
Er zijn er een aantal met een hoog positief saldo. Op elke locatie is wel wat geld 
over. De teamleiders zijn aan het uitzoeken waardoor dit komt, of er andere 
gelden in versleuteld zijn.  
De CR gaat akkoord met het voorstel voor voedingsgeld van € 6,40 per dag per 
cliënt.  
 

 We zijn bezig met wijzigingen rondom de organisatie van de meerzorg cliënten 
om Scheldestraat 56e/f . Het voorstel is om wonen en dagbesteding samen te 
voegen en zo een betere en efficiëntere samenwerking te krijgen. De gedachte is 
om dit 1 jaar als pilot te proberen. Dit ligt ter advisering bij de OC. 
Het resultaat van de evaluatie wordt besproken in de CR (2015). 

 

 De folder van Miele over de wasserij wordt uitgedeeld.  
Dit wordt de volgende vergadering besproken.  

 
 Evaluatie nazomerfeest 

De commissie heeft aangegeven inbreng van CR-leden en ouders in het algemeen 
gemist te hebben. Dit punt wordt meegenomen in de jaarvergadering van de 
oudervereniging. 
 

 
6. Gastsprekers: mevr. Kievit en mevr. Stoel, coaches ervaringsdeskundigen 

Er wordt een promotiefilmpje van de ervaringsdeskundigen getoond.  
Dit filmpje is ook getoond tijdens het symposium “40 jaar na Dennedal”. 
Mevr. Kievit en mevr. Stoel coaches nu een jaar 6 ervaringsdeskundigen. 
Er heeft een intervisie met de cliëntvertrouwenspersoon plaats gevonden.  

 
Bij het leercentrum kunnen medewerkers, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en 
verwachten terecht met vragen over opleiden, leren en ontwikkelen. Via de website 
www.zuidwester.org/leercentrum kunnen cliënten leren. Men hoopt dat de 
medewerkers er ook samen met de cliënten naar kijken.  
 
Ideeën en tips zijn welkom.  

 
 
 
 
 

http://www.zuidwester.org/leercentrum
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7. Leven in vrijheid, cliënt centraal 
 Mevrouw Van Iwaarden zich opgegeven voor het project 'In voor beter, leven in 

vrijheid'. Dit project is een initiatief van het ministerie van VWS en wordt landelijk 
vormgegeven door Vilans. Zuidwester heeft zich ingeschreven en is geselecteerd 
hiervoor. Het project biedt de mogelijkheid voor de uitvoering van een nieuw en 
intensief verbetertraject over vrijheidsbeperking.  

 

 
8. Rondvraag 

Mevr. Weiden 
Er is een verhuisbericht van mevr. Hu binnengekomen. Waarom is zij intern verhuisd 
van Scheldestraat 56D naar 56B? 
Op 56B zit ze beter op haar plek.  
 
 

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


