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Vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 4 juli 2016 
 
Aanwezig:  dhr. Klepper (voorzitter),  dhr. Molendijk(verslag),  mevr. Klok,  
mevr. Hoitzing, dhr. v.d. Meulen  
 
Afwezig:  mevrouw Koning, mevrouw Goosens, , mevr. Van Loon, mevr. van der Welle 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Jacolien 

Kan niet aanwezig zijn en Leo maakt kort verslag van de vergadering. 
Welkom in het bijzonder aan zorgmanager Hans Maliepaard. 

 
2. Stand van zaken nachtdienst 

 
Hans geeft een toelichting op de 2 teambesprekingen die hij heeft gehad met de nachtdienst 

Het gevoel was dat de nachtdienst er een beetje bij hing de afgelopen jaren en dat terwijl 

Ze sinds 2011 geïntegreerd zijn in wonen. Leiding heeft veel wisselingen gehad over de jaren. 
De 9 1/2 uurs diensten zijn nodig om voldoende aansluiting met de avond en de 

ochtenddienst te krijgen en dat vooral in het weekend. 
De CAO geeft aan dat er max 140 diensten in een nacht gedraaid mogen worden.  

De overdracht van dag naar nachtdienst is van essentieel belang voor het werk en dient in 

Cura aangevinkt en vermeld  te worden en zeker in bijzondere gevallenen zoals  bij ziekte  
van cliënten.(op papier in geval van storing systemen) 

De CR vind het in verband met de veiligheid belangrijk dat het uitluisteren aanvangt op het 
moment dat er niemand meer aanwezig is in het pand van het paviljoen van een groep. 

Er is een aangepast overzicht van  alle groepen wat betreft eind en begin tijd van diensten. 
Hans stuurt dit naar de CR. 

 

3. Mededelingen 
Vanuit CCR  

Er is een enige discussie geweest over het salaris van de Raad van Toezicht. Doordat de grens 
is opgetrokken kan de Raad meer krijgen, de Raad van Bestuur heeft een toelichting over de 

vergoedingen bij Zuidwester gegeven. 

 
Vanuit bewonersraad 

 Er moet eigenlijk een nieuwe start met de bewonersraad gemaakt worden en die 

bestaat nu uit 4 leden. Bianca brengt dit in bij het RMT om te kijken hoe we verder 
gaan.  

 Er zijn offerte’s  aangevraagd voor de nieuwe schuurtjes op diverse plekken op het 

terrein. 
 De sloop vordert gestaag, maar als gevolg hiervan is de waterleiding geraakt. Tijdelijk 

was het water op terrein niet drinkbaar. Na het inbedrijf nemen is de kwaliteit getest 

voordat het weer gedronken kon worden. 

 Jan gaf aan dat er een klacht is over de snelheid van het  internet mn bij “Maatwerk” 

 Ook wil Jan nog vermelden dat de route  om naar de HIT in Barendrecht te komen is 

via Ouddorp en de reistijd  van ruim 2 uur met Vallys is niet acceptabel. Er  is een 
klacht ingediend. 

 
Vanuit CR 

 De Cliëntenraad is benaderd inzake de kerkdienst. Het probleem omtrent de 

kerkdienst is helder bij de regio, het gaat met name om de stoelen die opgeslagen 
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moeten worden. De kerkdienstcommissie had het idee om hiervoor een container te 

huren. Er wordt nu gekeken welke opties er zijn om de materialen op te slaan. 

 
 

4. Ingekomen/uitgegaan 
 Diverse mails van de CCR over nieuwe werkwijze  naar route 2020 

 Mails voor afspraak rondleiding ECZ , maar helaas zal dit op een  later tijdstip moeten 

plaats vinden. 

 

5. Verslag + actielijst  
Bij het rondvraag punt voor ondersteuning voor cliënten kan een aanvraagformulier 

Ingevuld door PBér en gezonden  worden aan de Commissie Financiële Steun  (CFS van 
zuidwester) 

Verder geen opmerkingen over het verslag . De actielijst wordt doorgenomen. 
  

6. Mededelingen vanuit de regio 

 Bianca geeft aan dat in september de VGN een bezoek brengt aan 

Zuidwester, Femke Halsema en nog een aantal anderen zullen hier bij 
aanwezig zijn. 

 Voor het invullen van de vacatures zijn er 2 nieuwe zorgmanagers 

aangenomen nl Eric van der Pol (dagbesteding) en Anne-Marie Dekker 
wonen. Er blijft nog 1 vacature over voor zorgmanager. De vacatures voor 

coaches zijn ingevuld, de regio GO krijgt 2,5 coach toegewezen. 

Binnenkort komt een nieuw overzicht uit met de namen voor Goeree. 
 Vanuit de VGN zijn de proeftuinen gestart en hier doen wij ook aan mee. 

 De financiële resultaten laten zien dat wij een tekort hebben van  2-3 ton en 

hier 

Zit een bedrag in van 150.000 van Eigens wat ook onder Goeree valt. 
De oorzaak is een onder productie en op de korte/lange termijn zal 

er voor de complexe vraag vanuit de buiten situatie met de zorgmanagers 
een oplossing gezocht worden om plaatsen op te vullen. 

 Er is een HKZ onderzoek geweest van 5 dagen en hier zijn 2 leden van de 

CCR bevraagd.Er zijn wat opmerkingen geweest en hier zal binnenkort  een 

rapport verschijnen over deze bevindingen.  
 Vanuit CZ is er een materiele controle geweest bij de “Ovenkeet” in Melissant 

 Er is een onderzoek gestart voor een Roostermanagementsysteem wat 

toepasbaar is op HO en voor heel Zuidwester ingevoerd gaat worden.  

 
7. Rondvraag 

Dhr. Molendijk: wat is de stand van zaken van mijn Plan? Zuidwester heeft met CZ 

afgesproken eind 2016 op 80% nieuwe plannen gereed te zitten. Het regiomanagement zal er 
op sturen dat dit daadwerkelijk lukt.  

 
8. Sluiting 

De vergadering wordt door Wim gesloten.  
 

 

 
 


