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Cliëntenraadvergadering 23 april 2015 
 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, mevrouw Tromp, 

mevr. Weiden, de heer en mevrouw v.d. Waart, de heer Van Westen,    
mevrouw Timmer (verslag)  

Afwezig:  

 

 
 

1. Opening 
Mevr. Van Tooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 
 

2. Ingekomen/uitgaande post/mail/klachten e.d. 
Ingekomen post: 
 Uit zorgbericht M. van Tilborg 

Ter informatie 

 In zorgbericht P.C. op ‘t Hof 
Ter informatie 

 In zorgbericht N. Acharif 
Ter informatie 

 Overlijdensbericht A. Hoogerhuis 
Ter kennisgeving.  

 Verzuimcijfers 
Ter informatie.  

 Nieuwsbrief Brede School 
Ter informatie 

 Notulen Bewonersraad 
Ter informatie. Gesproken over de toelichting van dhr. Verkaart, 
aandachtfunctionaris seksualiteit. De bewonersraad bepaalt zelf hun agenda. Het 
is een orgaan waar dit onderwerp aan de orde moet komen gericht op de 
cliëntgroep. Het is wel goed om hierop alert te zijn. Ook zijn er informatiekoffers 
voor elk niveau.  

 Mail Vrienden van Zuidwester inz. workshopschema 
Ter kennisgeving.  

 
 

3. Goedkeuring notulen 19 maart 2015 
 

Blz. 2 punt 4 Mededelingen regiodirecteur 
 

 Medewerkertevredenheidsonderzoek 
De rapportage komt een volgende CR-vergadering op de agenda.  
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Blz. 4 punt 12 Rondvraag 
 

 Vraag m.b.t. het uitnodigen van een voorlichter van Miele 
Dhr. Maliepaard heeft een gesprek gehad met Miele 
Er worden 2 scenario’s bekeken: 
1. Wasserij op een andere locatie 
2. Semi professionele wasmachines op de woningen 
Miele brengt hierover een advies uit.  
Momenteel worden op de wasserij de kengetallen geïnventariseerd.  
Het advies van Miele wordt besproken in het RMT en vervolgens in de CR.  

 
De notulen worden vastgesteld.  

 
 

4. Mededelingen regiodirecteur 

 Tuinontwerp 
Om de binnentuin een beetje aan te kleden en gezellig en kleurrijk te maken 
heeft ervaringsdeskundige P. Esveld een tuinontwerp voor beplanting gemaakt. 
De RD laat de CR het ontwerp zien.  

 
 Exploitatieresultaat t/m maart 2015 

We lopen binnen de kaders van de begroting.  
 
 

5. Stand van zaken persoonlijk activiteitenplan 
Dhr. Maliepaard geeft een toelichting over het persoonlijk activiteitenplan per cliënt 
en deelt het format uit.  
Er ligt nu van iedere cliënt op dagbesteding een activiteitenplan. Deze zijn nog niet 
geïmplementeerd in het zorgplan. Dit moet beschikbaar komen in Cura. Cura is een 
computerprogramma waarin de cliëntdossiers zijn opgeslagen, waaronder het 
zorgplan. Eind 2015 moet het hele zorgplansysteem gereed zijn.  
 
Zuidwesterbreed wordt er met hetzelfde format gewerkt.  
 
Het activiteitenplan wordt samen met het zorgplan besproken. Iedereen heeft dan 
jaarlijks bijgestelde doelen.  
 
De cliënt wordt geholpen bij het maken van een keuze. Dit kan zowel intern, op b.v. 
het servicepunt, Appel & Ei als extern op de zorgboerderijen. Het budget zit bij 
wonen.  
 
De CR vraagt zich af of de dagbesteding niet commerciëler kan?  Hoe kunnen we 
cliënten b.v. LVG-ers die niets doen er toe brengen dat ze b.v. naar de wasserij 
gaan? Hier wordt over nagedacht.  

 
 

6. Voorstel brief oudervereniging 
Eind mei gaat de brief van de oudervereniging uit naar alle wettelijk 
vertegenwoordigers. In de brief zal aangegeven worden dat de jaarlijkse vergadering 
niet in mei maar in het najaar gepland zal worden vanwege de veranderingsprojecten 
en dat de Raad van Bestuur hierover in de jaarvergadering komt informeren. 
Tevens zal er een brief van dhr. Maliepaard meegestuurd worden m.b.t. de stand van 
zaken van het persoonlijk activiteitenplan.  
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7. Voedingsaudit 2015  

In de regio Zeeland wordt een onderzoek gestart m.b.t. voeding. De onderzoeksvraag  
is: Eten cliënten van Zuidwester Zeeland per dag voldoende gezonde voeding en hoe 
kunnen zij meebepalen wat ze dagelijks eten.  
Het onderzoek zal uitgevoerd worden door mevr. Meesen.   
De voorbereidingen starten in mei en de uitvoering zal gaan starten in juni 2015 met 
3 doelgroepen: ouderen, laag niveau (EMB) en IBZW (Intern Begeleid Zelfstandig 
Wonen). 
Na de eerste fase, eind 2015, zal aan de hand van de rapportage en aanbevelingen 
besloten worden of er nog meer groepen/woningen bij betrokken zullen gaan 
worden.  
 
 

8. Besturingsfilosofie Raad van Bestuur Zuidwester 
Hoe wordt de organisatie in de toekomst vorm gegeven. 
 
Geschetst is: 

- Minder management 
- Minder organisatie lagen 
- Ook in de ondersteunende diensten wordt een slag gemaakt 

Dit om zoveel mogelijk geld in het primair proces, de handen aan het bed te krijgen.  
 

Er gaat veel veranderen tussen nu en eind 2016. 
 

Het belang van de cliënt staat voorop.  
 

Het was een goed en positief verhaal. 
 

21 mei is de vervolgbijeenkomst over de invulling.  
 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
Het project Leven in Vrijheid is opgestart. Het is een enthousiaste projectgroep met 
mensen die er echt voor gaan. Er zijn 16 teams van Zuidwester bij betrokken. 

 
 

10. Rondvraag 
Mevr. Van de Waart 
Door de familie Van de Waart is onlangs aan de facilitaire dienst gevraagd om de 
boormachine te lenen om een kast voor hun zoon in elkaar te zetten. 
De facilitaire dienst gaf aan dat dit niet mogelijk was. 
De RD neemt dit mee. 
 
Bij de Ossenhoofdstraat heeft de politie aan de deur gestaan vanwege 
geluidsoverlast. De politie was gebeld door de buren. 
Dit is niet gemeld bij de leiding.  
 
Mevr. Van Iwaarden 
In het zorgplan staat mevr. Van Iwaarden vermeld als zorgvertegenwoordiger. 
Is dit een nieuwe term? 
De RD vraagt dit na.  
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11. Sluiting 

Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. 
 
Volgende vergadering: 
De CR van 21 mei vervalt. 

 
De volgende vergadering is op 25 juni 2015.  
 


