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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 7 november 2016 
 
Aanwezig:  dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Molendijk, mevr. Hoitzing, dhr. v.d. Meulen, 
mevrouw Koning, mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig: mevrouw Goosens, , mevr. Van Loon, mevr. Klok 
 

 
 
 

1. Opening 

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

2. Mededelingen 
Vanuit CCR 

 De bijeenkomst over de Cura-app is bijgewoond. Er wordt gekeken of er geld 

beschikbaar is om dit verder te ontwikkelen. 
 Tijdelijk Werkzaam Team Capaciteits- en roostermanagement bijgewoond 

 Het hoge ziekteverzuimpercentage besproken met de Raad van Bestuur. Dit is een 

van de onderwerpen van het Management Developmentraject waar de managers de 

komende tijd mee aan de slag gaan, gecombineerd met duurzame inzetbaarheid en 

bewustwording medewerkers. 
 Bijeenkomst bij Zorgkantoor CZ met medezeggenschap andere instellingen 

bijgewoond.  

 Bijeenkomst meldbank bijgewoond. Eind 2016 moet een keuze gemaakt worden uit 

aanbieders, de Raad van Bestuur neemt vervolgens een besluit. 
 Met de Raad van Bestuur uitgebreid gesproken over onder andere dagbesteding 

 

Bewonersraad 

 De bewonersraad gaat op 25 november naar de jaarlijkse Zuidester 
bewonersradendag in Goes. 

 In januari gaan de coaches samen met de Zorgmanagers een nieuwe boost aan de 

bewonersraad geven, hierbij worden ook de Cliëntervaringsdeskundigen betrokken. 

 
3. Verslag/actielijst d.d. 6 oktober 2016 

Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. 
 

4. Planning vergaderingen Cliëntenraad 2017 

De planning wordt vastgesteld. Het aanvangstijdstip van de vergaderingen wordt 14.30 uur. 
 

5. Vanuit de regio 
 Voortgangsrapportage: de Cliëntenraad heeft hiervan kennis genomen. 

 De regiomanagers heeft de afdeling Marketing en Communicatie gevraagd 

marktonderzoek voor de regio Goeree Overflakkee te gaan doen. 

 Begroting 2017: deze moet nog vastgesteld worden door de Raad van Toezicht. De 

Cliëntenraad krijgt in de decembervergadering een uitleg over de begroting. 
 Driehoeksbijeenkomsten Kennis en Cultuur: deze worden door de teams ingepland 

 Meerpaal: vorige week is er overleg geweest om te kijken welke mogelijkheden er zijn 

voor een tweede vluchtroute. Hiervoor worden nu een aantal zaken uitgezocht. Voor 

de fitness moet een andere ruimte gezocht worden. De verwachting is dat een en 

ander snel geregeld zou moeten kunnen worden. 
 Het Keeten: op het moment wordt gekeken welke cliënten een aanbod voor het 

Keeten zullen krijgen. Daarnaast zijn we in gesprek met de architect over de tuinen. 
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 Regiokantoor: er zijn plannen voor de verbouw/nieuwbouw van het regiokantoor. Een 

en ander wordt verder uitgewerkt, het regiokantoor zal in ieder geval op het terrein 

blijven. 

 
6. Rondvraag 

Jan: het zwembad was kapot, het wordt nu weer gemaakt. 
 

Leo: is er al meer bekend over de mogelijkheden om dag en nacht beter op elkaar aan te 

laten sluiten? Twee zorgmanagers zijn hier mee bezig, het is de bedoeling dat dit per 1 
december ingaat. 

 
7. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 
 

 

 


