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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 27 oktober 2014 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Bosma, mevr. Goosens, dhr. Molendijk, dhr. v.d. 
Meulen, dhr. Tukker, mevr. Wiessenhaan, mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig:  mevr. Klok, mevr. Van Loon 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Caro de Gast 
en Remco Vermeulen, doelgroepmanagers. 

 
2. Mededelingen 

Vanuit CR/CCR: 
 Een delegatie van de CR is meegeweest met het bezoek aan J.P. van den Bent, dit is 

als positief ervaren. 
 Een delegatie van de CCR heeft het overleg van de Raad van Bestuur met het 

zorgkantoor bijgewoond. 

 Jan Willem Kramer van het project Leven in Vrijheid is langsgeweest in de CCR 

vergadering. Wim Klepper gaat in de projectgroep. Er is ook een CR lid nodig voor de 
werkgroep. Actie CR 

 Besproken wordt het CCR verslag 

 
Vanuit bewonersraad 
De cliëntenraad heeft de verslagen van de vergaderingen van 8 september en 13 oktober ter 

informatie ontvangen.  
 

3. Ingekomen stukken 
 Veilig eten in woonvormen: dit zal meegestuurd worden met de regionieuwsbrief. 

 Ouderparticipatie: dit zal doorgestuurd worden naar het leercentrum met het verzoek 

dit terug te laten komen in de MMZ opleidingen. Actie RD 

 

4. Verslag + actielijst d.d. 15 september 2014 
Naar aanleiding van: 

 De ouders/verwantendag is als positief ervaren. Hier zal een vervolg aan gegeven 

gaan worden. 
 

Actielijst 
Wim Klepper heeft met de functionaris Arbo en Veiligheid een rondje brandveiligheid gedaan. 

Er was weinig mis. Nagevraagd zal worden of er op de dagbestedingslocaties ook 

ontruimingsoefeningen gedaan worden. Actie RD 
 

5. Vanuit de regio 
 Persbericht Nollestee: de Nollestee heeft er voor gekozen om per 1 januari 2015 

zelfstandig verder te gaan. Cliënten van Zuidwester kunnen hun dagbesteding daar 

blijven inkopen. 

 Evaluatie brand loodsen: ter informatie 

 Teamcoaching: ter informatie. Een team kan zelf een coach aanvragen, dit is niet 

iemand uit het team (bij methodiek wel). Teamcoach is geen functie maar een rol, 
zijn interne medewerkers. Ze krijgen hier uren voor beschikbaar, max. 16 uur per 

week. Gesprekken met kandidaten voor teamcoach zijn gepland. 
 De Raad van Bestuur heeft € 100.000,00 aan de regio beschikbaar gesteld. Het RMT 

heeft hiervoor een aantal voorstellen gedaan. De Cliëntenraad kan zich hierin vinden. 
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 Begroting 2015: deze is rond in concept. In de volgende CR vergadering zal deze 

besproken worden. 

 

6. Nachtzorg 
Besproken wordt het plan van aanpak nachtzorg. Het plan is om zonder nachthoofden te gaan 

werken. De CR kan zich hierin vinden. Er wordt een aantal aanvullingen op het plan benoemd 
door de CR: 

 Aan- en afmelden bij nachtmedewerkers met vermelding van bijzonderheden van 

cliënten , registratie hiervan op lijst. De CR wil het format van deze lijst graag 

toegestuurd krijgen. 
 Nieuwe medewerkers worden gedurende 4 nachten boven de sterkte ingewerkt 

 Invalmedewerkers worden regelmatig ingezet, 2 x per 3 maanden minimaal, zo 

mogelijk meer 

 Gekeken zal worden hoe nachtmedewerkers flexibel over alle pools kunnen werken 

 
7. Plannen cliënttevredenheidsonderzoek 

De plannen van de 3 clusters worden gepresenteerd. Afgesproken wordt om deze in april 
2015 in de CR te evalueren. 

 

8. Rondvraag 
Jan: op de woning was een vrijwilligersdag georganiseerd. Dit was erg leuk. 

 
9. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 


