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

 
 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend en de voorzitter heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen 
Vanuit CCR 

Zuidwester wil per 1 januari 2020 bij de beste 20 zorginstelling van Nederland behoren. Hier 

wordt op allerlei manieren aan gewerkt. 
 

Vanuit bewonersraad 
Vanuit de projectgroep zorgplannen is aan de bewonersraad gevraagd wat zij belangrijk 

vinden in het zorgplan. 
 

 Vanuit CR 

De CR wil graag het ziekteverzuim van de regio bespreken. Afgesproken wordt dit te 
agenderen voor de volgende vergadering, het plan van aanpak ziekteverzuim wordt dan 

meegestuurd. 
 

3. Ingekomen stukken en uitgegane stukken 

Er zijn geen ingekomen en uitgegane stukken. 
 

4. Verslag en actielijst d.d. 16 februari 2015 
Naar aanleiding van: 

 De Johan Cruijff court wordt dit jaar geplaatst, de planning zal opgevraagd worden. 

Actie RD 

 Josette heeft dit jaar geen mogelijkheid gehad NL doet te organiseren, voor volgend 
jaar wordt dit weer opgepakt. 

 Aangegeven wordt dat het lijstje met datums van de zondagopenstelling van het 

restaurant nog niet op de deur van het restaurant hangt. Dit wordt nagevraagd. 

 
Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. 

 
5. Vanuit de regio 

 Mededelingen 
o Er is een gesprek geweest met de gemeente, de komende tijd zal gekeken 

worden of er mogelijkheden zijn om de Arena in ere hersteld kan worden. In 
juni wordt hierover een bijeenkomst georganiseerd, de regio wil hier graag 

iemand van de CR bij betrekken. 
o Uit de evaluatie van de pilot bleek dat de span of control van een aantal DGM 

te groot is. Er zijn twee nieuwe doelgroepmanagers aangenomen: Sung van ’t 

Veer (start 1-4-2015 in het cluster SGEVG) en Jeannet Jongsma (start 11-5-
2015 in het cluster MCG/VG). 

 Vertrek Harry Bosma 
Zoals gecommuniceerd verlaat Harry Bosma Zuidwester in verband met een nieuwe 
baan bij St. Amerpoort. Zijn afscheidsreceptie is op 14 april a.s. De Raad van Bestuur 

heeft besloten om de vacature van regiodirecteur die ontstaat door het vertrek van 
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Harry de komende zes maanden met een interim op te vullen. De reden hiervoor is de 

invoering van het nieuwe besturingsmodel die gepland staat voor dit jaar.  

 
6. Rondvraag 

Wim: is al bekend wanneer het concerngebouw weggaat. Dit is nog niet bekend. 
 

7. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 
 


