
1 
 

vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 16 februari 2015 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter),  mevr. Goosens, dhr. Molendijk, mevr. Klok, , dhr. v.d. 
Meulen, dhr. Tukker, mevr. Van Beveren, mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig: dhr. Bosma, mevr. Van Loon 
 
 

 
 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend en de voorzitter heet iedereen welkom.  

 
2. Plan dagbesteding facilitair 

Caro de Gast schuift aan voor de bespreking van dit agendapunt. Het plan is bedoeld om het 

aanbod van dagbesteding te verbreden. Eventueel kunnen cliënten doorstromen naar de 
arbeidsmarkt. Daarnaast is het mogelijk dat externe cliënten bij Zuidwester deze 

dagbesteding gaan afnemen. Daarnaast is het bedoeling dat met dit plan uiteindelijk de 
overhead facilitair inkrimpt. 

 
3. Mededelingen 

Vanuit CCR 
 Het verslag van de CCR d.d. 26 januari wordt ter informatie uitgereikt.  

 Onlangs is er een bijeenkomst geweest waarin de Zuidwester Bruist projecten werden 

gepresenteerd.  
 Op 26 februari heeft de CCR een bijeenkomst inzake de zorgplannen 

 

Vanuit bewonersraad 
 Het verslag van 9 februari wordt ter informatie uitgereikt. 

 Er komt een playcourt van de Johan Cruyff foundation op het terrein. 

 Ook in de bewonersraad wordt binnenkort gesproken over de wijzigingen in het 

zorgplan 

 De bewonersraad heeft een cursus van Raad op Maat gehad 

 

4. Ingekomen stukken en uitgegane stukken 
 Mail van Josette over NL doet, ze mailt hier nog over naar de organisatie 

 Condoleanceberichten 

 Visie op nachtzorg vanuit projectgroep 

 Overzicht alle projecten Zuidwester 

 

5. Verslag + actielijst d.d. 19 januari 2015 
Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. Voor de vergadering van 

april staat de evaluatie nachtdienst op de planning. De CR wil daar graag een overzicht van de 
planning invalkrachten (zonder namen medewerkers) nacht bij. 

 

6. Vanuit de regio 
Mededelingen 

 Vorige week heeft het RMT een tweedaagse bijeenkomst gehad, dit waren 

constructieve dagen. De focus lag op dagbesteding en zorginhoud. De komende 
weken zullen de plannen verder uitgewerkt worden. 

 

7. Coach ervaringsdeskundige 
Els Kievit, coach ervaringsdeskundige schuift aan voor dit agendapunt. De afgelopen tijd zijn 

er de volgende activiteiten geweest: 
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 Samen met ervaringsdeskundige een EHBO cursus gegeven aan cliënten Nollestee in 

samenwerking met het leercentrum. 

 Goldstein training gegeven 

 Samenwerking met Cliëntvertrouwenspersoon aangetrokken 

 Intervisie gedaan 

 Eén van de ervaringsdeskundigen is uitgenodigd om op een symposium over zijn 

ervaringen te komen vertellen 

 Presentatie gegeven aan CIOS studenten 

 Twee nieuwe cliënten zijn begonnen met de opleiding tot ervaringsdeskundige 

 Leslie Stoel is gestopt als coach in verband met nieuwe baan binnen het leercentrum. 

Voorlopig doet Els het een kwartaal alleen en dan wordt gekeken hoe verder. 
 Over het deelnemen aan de CCR is onduidelijkheid. Hier moet eerst duidelijkheid 

komen, Els is hier mee bezig. 

 De meeste vragen die gesteld worden aan de ervaringsdeskundigen gaan over leren 

 Themadag bewonersraden bijgewoond, het verslag hiervan staat op intranet 

 
 

8. Rondvraag 
Er is onduidelijkheid over de openstelling van het restaurant op zondag. Dit zou op de oneven 

weken zijn, maar dit bleek te zijn versprongen in verband met de planning van de 

kerkdiensten. Gekeken zal worden hoe de openstelling goed te communiceren. Actie 
secretariaat 

 
 


