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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 6 oktober 2016 
 
Aanwezig:  dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Molendijk,  mevr. Klok,  
mevr. Hoitzing, dhr. v.d. Meulen, mevrouw Koning, mevr. van der Welle 
 
Afwezig: mevrouw Goosens, , mevr. Van Loon 
 

 
 
 

1. Opening 

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

2. Kennismaking Cliëntvertrouwenspersoon en ervaringsdeskundigen 
Carola van Schouwen, Cliëntvertrouwenspersoon en de ervaringsdeskundigen Mark en Glenn 

schuiven aan in de vergadering om kennis te maken met de Cliëntenraad. Carola is per 1 
januari 2016 gestart als Cliëntvertrouwenspersoon. Samen met Mark en Glenn bezoekt zij de 

locaties. Ze is bereikbaar via mail en telefoon. De ervaringsdeskundigen en de 

cliëntvertrouwenspersoon hebben regelmatig overleg met elkaar en bespreken wat er speelt. 
De ervaringsdeskundigen hebben intervisie, ze leren om hun grenzen aan te geven en samen 

met de Cliëntvertrouwenspersoon kijken ze wat bij hen thuishoort en wat bij de 
Cliëntvertrouwenspersoon.  

 

Afgesproken wordt dat Carola een stukje voor de regionieuwsbrief en de nieuwsbrief 
ouders/verwanten aanlevert. Carola levert een jaarverslag aan, dat de Cliëntenraad ook 

ontvangt. 
 

3. Mededelingen 
Vanuit CCR 

 Volgende week heeft de CCR een bijeenkomst met de Raad van Bestuur, het 

hoofdonderwerp is dagbesteding 

 
Vanuit bewonersraad 

 Er is geen vergadering van de bewonersraad geweest 

 
Vanuit CR 

 Een afvaardiging van de CR heeft de bijeenkomst voeding en bewegen bezocht. 

De opkomst was erg laag. De CR vindt dit jammer, omdat het een belangrijk 

onderwerp is. 
 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 
 Condoleancebericht 

 

5. Verslag + actielijst d.d. 5 september 2016 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 
 De CR wil graag dat de Zorgmanagers weer op toerbeurt meekomen naar de CR 

vergaderingen. Dit wordt geregeld. 

 Er is een nieuwe zorgmanager Eigenz voor Voorne Putten 

 
Actielijst 
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 In november wordt door de regio bekeken welke acties er in het kader van 

brandveiligheid nog uitgevoerd moeten worden. Deze zullen in 2017 uitgevoerd 

worden, hier is budget voor gereserveerd. 

 
6. Vanuit de regio 

 Sluitingsdagen 

De regio heeft een voorstel gemaakt voor de sluitingsdagen dagbesteding 2017. De CR is 
enthousiast over dit voorstel en kan zich er in vinden.  

 Begroting 2017: deze wordt gepresenteerd aan de CR in de vergadering van november of 

december (afhankelijk van of de begroting gereed is) 
 Bij de verbouwing van de Meerpaal is er iets veranderd in de vluchtroutes, hierdoor is de 

brandvergunning voor grote bijeenkomsten niet meer geldig. Volgende week komt de 

brandweer een inspectie doen, hopelijk is een en ander met een kleine ingreep te 

verhelpen. Tot die tijd kunnen er geen grote bijeenkomsten (waaronder de kerkdienst) in 
de Meerpaal plaatsvinden. 

 De sloop op het middenterrein is eind oktober klaar, daarna wordt het terrein bouwrijp 

gemaakt en kan een start gemaakt worden met de bouw. 
 Er zijn plannen voor het regiokantoor, zodat alle regiodiensten bij elkaar onder één dak 

gehuisvest kunnen worden. 

 Machtiging toegang kamers voor inspectie: de Cliëntenraad gaat hiermee akkoord in het 

kader van de veiligheid 

 Aansluiting dag/nacht: de zorgmanagers zijn van mening dat de nacht en de dag aan 

moeten sluiten. Twee zorgmanagers gaan kijken met welke oplossing dit het best 
gerealiseerd kan worden. 

 Schoonmaak 2017: dit gaat er anders uit zien als tot nu toe gewend. Verdere informatie 

volgt. 
 Het RMT en de gedragsdeskundigen nemen de komende tijd de woonprofielen onder de 

loep. Dit onder andere met het oog op de ouder wordende cliënten en medewerkers.  

 
7. Rondvraag 

Leo: kan de vergadering van 7 november een uurtje eerder starten? Dit kan voor de andere 

leden, de vergadering begint dan om 14.00 uur. 
 

Leo: graag de vergaderingen voor 2017 inplannen. Leo stuurt de datums van de CCR 
vergadering in 2017 naar het secretariaat. 

 

8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 

 
 

 

 
 


