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Cliëntenraadvergadering 25 augustus 2015 
 
 
Aanwezig: mevrouw Van Tooren (voorzitter), mevrouw Van Iwaarden, de heer en 

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

 

 
 

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: 

 Verzuimcijfers juni en juli 2015 
Ter informatie.  
 

 Notulen Bewonersraad met enquête voeding 
De enquête voeding van de bewonersraad is een onderdeel van het  
totaalonderzoek waar mevr. Meesen mee bezig is. Zij neemt het stuk van de  
bewonersraad mee in het totaal. Het totaalonderzoek met aanbevelingen komt  
terug in de cliëntenraad.  
 

 Mutatieformulier vertrek cliënt M. van der Kamp naar Eigenz 
Ter informatie.  
 

 
3. Goedkeuring notulen 17 juli 2015 

 
Afgesproken wordt de afkortingen voluit te vermelden.  
 
Blz. 2 punt 4 – Mededelingen regiodirecteur 
Door het vertrek van teamleidster mevr. Noordhoek naar Eigenz vallen geen gaten. 
Dit wordt opgevangen door teamleiders die meer gaan werken en minder 
meewerkuren draaien.  
De vraag van de cliëntenraad is wat de cliënten hiervan merken?  

 In negatieve zin merken ze er niets van. 
 Het niet vervangen van de 28 uur van dhr. Maliepaard is herbezetting. Deze uren  
 worden in de begroting van 2016 ingezet in de zorg. 
 Eén van de leidinggevende wonen gaat dagbesteding aansturen.  

 
De cliëntenraad vraagt of dit een verkapte bezuiniging is. Dit is een bezuiniging op 
managementniveau.  
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De cliëntenraad vindt het vervelend dat cliënten na de dagbesteding zo lang in de 
gang staan te wachten.  
De regiodirecteur geeft aan dat de regelgeving ons ontneemt om creatief te zijn. We 
kunnen niet schuiven. We bieden 10 dagdelen dagbesteding van 4,5 uur. We krijgen 
9 dagdelen vergoed. Dit wordt gecompenseerd door de sluitingsdagen van de 
dagbesteding.  
 
De cliëntenraad heeft alle begrip voor veranderingen maar wil toekomstperspectief 
zien.  
De regiodirecteur verwacht dat met de ondersteuningslijnen de zorggroep met de 
zwaarste zorg steeds meer specialistische zorg gaat krijgen. Men gaat zich 
specialiseren naar elk niveau.  
De ondersteuningslijnen zijn omschreven in een boekje. Dit boekje krijgt mevr.  
Van Tooren toegestuurd. Actie secretariaat 
 
De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) is onze spreekbuis. Zij  
onderhandelen met de politiek.  

 
Blz. 2. Punt 4 – Mededelingen regiodirecteur 
Bergmuzikanten 
Het is niet gelukt om een vervangende dirigent te vinden. Ook geen betaalde kracht.  
Als deze er al was, dan zou dat onbetaalbaar zijn.  
Muziek en beweging staan continue onder druk maar is wel heel belangrijk voor elke  
cliënt.  
Een jaar geleden is gekeken of de muziek geïntegreerd kon worden op de diverse  
dagbestedingsgroepen. Nagevraagd wordt hoe het er nu voor staat.  
 
Muziek als therapie, dan is het een verwijzing van de arts. Het valt dan onder  
behandelen van het Expertise Centrum.  

 
 Blz. 4 punt 11 – Rondvraag 

In augustus is er geen zomerfeest van de Bewoners Evenementencommissie. Dit is 
verzet naar zaterdag 26 september 2015 tegelijk met de burendag. De Bewoners 
Evenementencommissie draait volledig op vrijwilligers.  
 
De notulen worden vastgesteld.  

 
 

4. Mededelingen regiodirecteur 

 Er is bezwaar aangetekend tegen de bouw van de 22 appartementen. De start is 
uitgesteld. Het bezwaar heeft niets met de cliënten te maken. Het uitstel gaat 
minstens 6 weken duren. 

 
5. Samenwerking regio’s Zeeland en West-Brabant 

De leidinggevende van de regio West-Brabant, mevr. Rijkenbarg gaat met vervroegd 
pensioen. Dhr. Maliepaard gaat dit tijdelijk voor 28 uur overnemen. Het 
samenwerken van de regio’s houdt in dat dhr. Maliepaard namens de regio West-
Brabant deelneemt aan de vergadering van het regiomanagementteam van de regio 
Zeeland. Tevens worden de bereikbaarheidsdiensten van beide regio’s 
samengevoegd. Hierdoor wordt de overhead afgebouwd. 
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Dit was al voor een deel gekoppeld. De leidinggevenden en teamleiders zullen bij 
calamiteiten naar West-Brabant moeten en andersom ook.  
De cliënt merkt er niets van. De veiligheid is gewaarborgd. Het past allemaal binnen 
de protocollen en de regels van de bereikbaarheidsdienst.  

 
 

6. Ouderdag invulling 
 
Het programma komt er als volgt uit te zien: 
 
1. Opening  
2. Verslag jaarvergadering 2014 
3. Financiële verantwoording over de periode 30 april 2014 - 1 september 2015 
4. Raad van Bestuur over toekomst Zuidwester 
5. Pauze met koffie en thee 
6. Gelegenheid tot vragen n.a.v. de presentatie van de Raad van Bestuur 
7. De regiodirecteur beantwoord vragen gericht op de regio 
8. Rondvraag 
9. Sluiting om 12.30 en daarna soep en broodjes 

 
 

7. Projecten: zorgplan, leven in vrijheid, zelfsturende teams, implementatie 
op de werkvloer en dagbesteding lijstje invullen 

 
De vraag van de cliëntenraad is of de projecten nog lopen en of we er al wat van  
merken?  
 
De aanbevelingen van de zelfsturende teams zijn meegenomen in de nieuwe  
besturingsfilosofie.  
 
Het project leven in vrijheid is afgerond. Het leeft wel degelijk. Mensen zijn zich  
bewuster van wat vrijheidsbeperking is. Via de e-learning methode kunnen  
medewerkers zich bijscholen.  
 
Zorgplan  
De methodiek van het zorgplan is door Vilans ontworpen. De contouren staan er. Het  
nieuwe zorgplan zal voortaan maar uit 1 of 2 bladzijdes bestaan.  
De methodiek is de uitvoering. Het zorgplan is het middel.  
De werkgroep gaat van september tot november het zorgplan vormgeven.  
Begin 2016 vindt de implementatie plaats.  
De verantwoordelijke persoon zal steeds meer de PB-er gaan worden.  

 
 

8. Rondvraag 
Fam. Van de Waart 
In het weekend is het brandalarm op de Ossenhoofdstraat door een cliënt die 
beneden woont uit gezet. Dit kan alleen gedaan worden door een gecertificeerd 
persoon. De regiodirecteur vraagt na of de brandmeldinstallatie ook vanuit 
Middelharnis uitgezet kan worden. Actie regiodirecteur 
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 Ook lagen er op de Ossenhoofdstraat veel kapotte drankflessen. Dit moet door de  

begeleiding/ondersteuning opgepakt worden. Is dit over een paar weken nog 
hetzelfde dan neemt de fam. Van de Waart contact op met teamleidster mevr. 
Luiken.  

 
 

9. Sluiting 
Mevrouw Van Tooren sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
aanwezigheid en inbreng. 
 
De volgende vergadering is op donderdag 15 oktober 2015 14.00 uur. 


