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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree-Overflakkee d.d. 3 maart 2014 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Bosma, mevr. Goosens, mevr. Van Loon, dhr. 
Gootjes, dhr. V.d. Meulen, dhr. Molendijk, dhr. Tukker, mevr. V.d Welle (verslag) 
Afwezig:  mevr. Klok  
 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Coaches ervaringsdeskundige 
Leslie Stoel en Els Kievit zijn onlangs gestart als coaches ervaringsdeskundige. Ze zijn in de 

vergadering om over hun ervaringen tot nu toe te vertellen. Binnen Zuidwester zijn nu vier 
cliënten die de opleiding tot ervaringsdeskundige hebben gedaan, twee cliënten zijn gestart 

met de opleiding. De coaches willen zich richten op het zoeken van kwaliteiten bij de 

ervaringsdeskundigen en ze daarvoor inzetten. 
 

Afgesproken wordt dat de coaches eind dit jaar weer langskomen in de CR. 
 

3. Presentatie In voor Zorg 
Het project In voor Zorg is goedgekeurd en gaat van start. Het richt zich op zelfsturende 

teams. Binnen de regio Goeree Overflakkee gaan 4 teams van het cluster MCG/VG meedoen 

in het project. Het traject is bedoeld om te onderzoeken wat nodig is op de werkvloer om een 
team zelfsturend te maken. Er is een begroting gemaakt, de scholing die bij het project hoort, 

wordt gesubsidieerd. 
 

De verwachting is dat het een intensief traject gaat worden voor de deelnemende teams maar 

dat het de teams wel zal gaan helpen om de zelfsturing verder op te pakken.  
 

4. Mededelingen 
Vanuit CCR: 

 Het was de laatste CCR met de interim Raad van Bestuur, de vervangers hebben hun 

taak goed gedaan volgens de CCR. 

 De CCR heeft een extra vergadering gehad over de ondersteuningslijnen. 
 

Vanuit bewonersraad 

 De verlichting op het terrein is gerepareerd. 

 De brandweeroefeningen zijn nog steeds bezig. 

 De Cliëntvertrouwenspersoon houdt 1 x per 2 weken op maandagmiddag spreekuur. 

Dit zal nogmaals via intranet gecommuniceerd worden. 
 

5. Ingekomen/uitgegane stukken 
Geen 

 

6. Verslag + actielijst d.d. 20 januari 2014 
Naar aanleiding van: 

 De vergoeding was die cliënten betalen is niet toereikend om de kosten te betalen, de 

regio legt hier nog bij. 
 Een eventuele aanvullende verzekering voor cliënten moet geregeld worden door de 

PB’er. 

 De WKK wordt gesloopt. In plaats daarvan krijgt iedere woning een eigen CV ketel. 

 
7. Jaarverslag Cliëntvertrouwenspersoon 

Hier zijn verder geen opmerkingen over. 
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8. Vanuit de regio 

 In mei/juni zal de kinderboerderij geopend worden. 

 Er worden workshops in het kader van BOPZ georganiseerd voor medewerkers. 

 De jaarlijkse prokkelactiviteit wordt dit jaar georganiseerd door Hollands Diep in 

samenwerking met de Edudeltaschool en is voor cliënten van Hollands Diep. 
 De nieuwbouw dagbesteding zal deze zomer starten. 

 Er is een wervingscampagne voor invalkrachten voor de zomerperiode geweest. 

 In januari heeft de regio een forse overschrijding in de personele kosten gehad. Naar 

aanleiding daarvan is afgesproken om scholing en methodiektrainingen beter te 

spreiden over het jaar en volgend jaar. Daarnaast wordt beter gekeken naar de 
vakantiespreiding en de plus en min uren. Een gevolg van het laatste kan zijn dat 

medewerkers gevraagd wordt diensten te draaien op andere woningen. De flexibele 
schil is vorig jaar gekrompen om verschillende redenen, dit jaar zal deze weer 

vergroot worden. De regio gaat ervan uit met deze maatregelen het jaar financieel 

goed te kunnen draaien, er zal scherp gestuurd worden. 
 

9. WMO 
Er wordt een presentatie gegeven over de gevolgen die de WMO kan hebben en hoe de 

gemeente hiermee omgaat. Afgesproken wordt om hier in oktober op terug te komen, omdat 

dan duidelijk is welke keuzes de gemeente gemaakt heeft. 
 

10. Rondvraag 
 Op 14 april is er een gezamenlijke vergadering van de bewonersraad en Cliëntenraad 

 De Cliëntenraadvergadering van 16 juni wordt verzet naar 23 juni 

 Voor het versturen van de verjaardagskaarten zal nagevraagd worden of mutaties 

doorgegeven kunnen worden. Actie secretariaat 
 Op 21 maart is het NL doet dag. Ook vanuit de regio zijn klussen aangemeld. Er 

hebben zich nog niet zoveel vrijwilligers gemeld. 
 Gevraagd wordt hoe de stand van zaken rondom de rol van de PB’er is. Iemand van 

de DGM heeft dit in de portefeuille en zal dit verder uit gaan werken. 

 

11. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 

 
 


