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VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 27 februari 2017 
 
Aanwezig:  dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Molendijk, mevr. Hoitzing, mevr. Klok, mevr. 
Koning, dhr. v.d. Meulen, dhr. v.d. Pol, mevr. van der Welle (verslag) 
 
Afwezig: mevrouw Goosens, mevr. Van Loon,  
 

 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In het 
bijzonder Eric van de Pol, zorgmanager. 

 

2. Mededelingen 
CCR 
 Er zijn geen CCR vergaderingen geweest 

 Er is overleg geweest met de RvB over de kwaliteitsrapportage 

 Met RvB gesproken over nieuwe vorm van medezeggenschap, Raad van Bestuur is er nog 

niet uit 
 CCR woont op 15 maart bijeenkomst van ViaZorg bij 

 

Bewonersraad 
 De vergaderingen starten weer op 13 maart a.s. Er komt een oproep op intranet en in de 

regionieuwsbrief. Er zal regelmatig iets op intranet gepost worden de komende tijd 

 

Cliëntenraad 
 Volgens de CR zou er meer gedaan moeten worden met de uitstraling aan de buitenkant 

van Brasserie Dok 16, zodat duidelijk zichtbaar is dat het een brasserie is en dat het 

uitnodigend is. De regio gaat hier zeker mee aan de slag. 
 De Cliëntenraad vraagt hoe de stand van zaken met de schoonmaak is: Tara is hier mee 

bezig, Bianca overlegt regelmatig met haar 

 De nieuwsbrief ouders/verwanten is ontvangen. Hierin staat dat over een aantal maanden 

de nieuwsbrief alleen nog per mail verspreid zal worden. De CR geeft aan dat niet alle 

ouders/verwanten de beschikking hebben over een PC en de nieuwsbrief dan niet meer 
kunnen ontvangen. Omdat deze nieuwsbrief vanuit het concern verstuurd wordt, is dit 

een bespreekpunt voor de CCR met de Raad van Bestuur. De CR stemt dit af met de CCR. 
 Er komt een overleg tussen de OR en CCR 

 

Vanuit de regio 
 De cliënten van Deltaboulevard 13 zijn weer terug in hun eigen woning 

 Besloten is dat er in principe geen partijen/bruiloften meer gegeven worden in Dok 16, dit 

omdat dit avondactiviteiten zijn en er geen deelnemers dagbesteding bij betrokken zijn. 

Activiteiten overdag zijn wel mogelijk. 

 Er is gestart met taal- en rekenles voor cliënten op het Dok. Hier is veel belangstelling 

voor 
 Op 15 april is er een MTB route die start vanuit Dok 16, ook is die dag de 

tulpenwandeltocht, er wordt nog gekeken of cliënten hier ook aan deel kunnen nemen. 
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 De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de regio is 42 en niet 56 zoals onlangs 

vermeld in de kwaliteitsrapportage 

 Er gaat binnenkort een wisseling van woningen tussen 2 zorgmanagers plaatsvinden. 

Nadere informatie volgt. 

 
3. Ingekomen stukken en uitgegane stukken 

Geen 
 

4. Verslag + actielijst d.d. 30 januari 2017 

Naar aanleiding van: 
 Wifi: de afdeling IT is bezig met het opvragen van offertes 

 Quli: de CR leden zijn enthousiast over de inzage in de rapportage, dit moet nog verder 

worden uitgerol 

 
Het verslag wordt vastgesteld 

 
Actielijst 

De actielijst wordt bijgewerkt 

 
5. Aansluiten roosters dag/nacht 

Een en anders is nu geregeld. De CR heeft verder geen vragen of opmerkingen. 
 

6. Verslag brand 8 februari 2017 

De CR heeft kennis genomen van het verslag. De CR heeft veel waardering voor hoe goed 
alles is verlopen. 

 
7. Roosters 

De CR vraagt zich af in hoeverre er ruimte is ontstaan in de roosters door het verdwijnen van 
de teamleidersfunctie. Omdat er in de regio GO al sinds de start van de pilot enkele jaren 

geleden geen teamleidersfunctie meer is, heeft dit nu geen effect. De CR bespreekt in de CCR 

welk effect er Zuidwester-breed te zien is. 
 

8. Rondvraag 
Dhr. Molendijk: een verwant heeft aangegeven belangstelling te hebben voor de CR, hij wil 

graag een keer meedraaien in een vergadering. Leo nodigt hem uit. 

 
Mevr. Hoitzing: de CR leden ontvangen de voortgangsrapportage van de regio met de vraag 

hier op te reageren. 
 

9. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 

 


