Notulen Cliëntenraadsvergadering
Datum

19-04-2021

Tijd

14:00 - 15:00

Locatie

TEAMS

Voorzitter

Ruud Mol

Aanwezigen

Jeannette Bosch, Rob de Bruin, Winnie Dobbe, Paul van Gennip, Janny
Gommers, Saskia Heugens, Annemieke Krijgsman, Ruud Mol en Trudy
Vroombout

Toelichting

De notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd tijdens de vergadering van
14 juni.
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Opening
Notulen:

R. Mol opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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Mededelingen
Notulen:

Mededelingen Cliëntenraad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonneke van der Weiden is een aspirant lid voor de Cliëntenraad.
Tijdens de volgende vergadering met de bestuurder sluit zij ook aan.
De Cliëntenraad heeft speerpunten en projectgroepen samengesteld.
Deze zijn opgenomen in het jaarplan van de raad.
De Cliëntenraad heeft met E. Yedema gesproken over de waskosten.
R. de Bruin en R. Mol hebben overleg gehad met de OR en PAR over
verschillende onderwerpen.
Twee leden van de Cliëntenraad sluiten aan bij het overleg over de
activiteitenbegeleiding tussen W. Schuurman en L. Vestering.
De Cliëntenraad heeft een mail van P. van Gennip ontvangen over
zorgbelang. De Cliëntenraad denkt erover na of zij interesse heeft.
Op woensdag 21 april staat er een gesprek met een kandidaat
zorgmanager en de adviescommissie, waar W. Dobbe en R. Mol aan
deelnemen, gepland.
R. Mol en R. de Bruin hebben contact gehad met M. van der Dussen
over cliëntparticipatie binnen het Dijckhuis.
R. de Bruin heeft toegang gekregen tot de nieuwe office omgeving.
Hij deelt dit met de andere leden.
Vanuit communicatie heeft de Cliëntenraad de vraag gekregen mee
te denken over de '5 redenen waarom men voor het Parkhuis moet
kiezen'. De Cliëntenraad heeft dit reeds teruggekoppeld.

Mededelingen P. van Gennip:
•

P. van Gennip licht toe dat door het het aantal lege bedden we meer
acties willen gaan uitzetten om het Parkhuis meer onder de aandacht
te brengen. Financieel hoeven we ons geen zorgen te maken. Op dit

•
•
•
•

•

•
•
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moment zitten we op 47 lege bedden. Dit aantal is goed te
verklaren, vele overlijdens van vorig jaar en mensen die langer
wachten voordat ze geplaatst willen worden. Afgelopen weken is er
een lichte stijging te zien in opnames. Het Parkhuis gaat ook starten
met een maandelijkse nieuwsbrief (digitaal) voor o.a. ziekenhuizen,
huisartsen etc.
Op 30 april wordt het hoogste punt van de nieuwbouw
(Haaswijkweg) gevierd.
Intern wordt er volop nagedacht over de verhouding nieuwbouw,
onze strategie en kleinschalig wonen.
De laatste hand wordt gelegd aan de jaarrekening 2020. 2020 is met
een positief resultaat afgerond. Met dank aan de administratie en A.
de Laat voor het zorgvuldig registreren van alle meerkosten.
Het parkhuis bestaat dit jaar 50 jaar. Gaan we dit vieren ja of nee?
Er is besloten om het dit jaar niet groots aan te pakken. Er wordt wel
tijdens kleinere momenten (na de zomerperiode) bij stilgestaan. De
intentie is om het volgend jaar te combineren met de viering van de
oplevering van de nieuwbouw.
LMS, digitaal Leer Management Systeem, is geïmplementeerd. In
deze tool zijn alle opleidingen en modules zichtbaar voor de
medewerkers. Op deze manier kan er op medewerkersniveau
gecontroleerd en gestuurd worden of men gekwalificeerd is en blijft.
Zorgdomein wordt binnen het cluster zorg opgepakt door M. Mol. De
status hiervan is niet bekend.
P. van Gennip geeft een update over de Bosboom Toussaintstraat.
Het Parkhuis is het gesprek aangegaan met de investeerder. Onze
eigen investeringen zijn goed bekeken. De conclusie is een eigen
investering van 1,3 miljoen i.p.v. 6 ton. Op welke onderdelen zijn we
zelf verantwoordelijk en op welke punten de investeerder. Op 28
april staat er een nieuw overleg gepland. P. van Gennip verwacht dat
op 28 april de finale bespreking zal plaatsvinden. Is de Business
Case niet sluitend dan zal er geen akkoord komen.

Verslag vorige vergadering
Notulen:

Agendapunt 4: P. van Gennip licht toe dat het goed loopt. De medewerkers
hebben het naar hun zin. Er zijn geen signalen van zorgen of
bijzonderheden.
Agendapunt 8: Versoepeling van bezoek. Er is meer bezoek mogelijk
wanneer men volledig gevaccineerd is.
Notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd.
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Actie - en besluitenlijst
Notulen:

De actiepunten zijn besproken en bijgewerkt.
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Opname beleid (zie actiepunt)
Notulen:

Het Corona Preventie Team heeft het opname beleid opnieuw beoordeeld.
De landelijke richtlijnen zeggen dat je het beleid kan aanpassen wanneer de
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besmettingen in het gebied op medium zit. Zolang we in een hoog risico
gebied zitten kan het opname beleid niet worden aangepast. P van Gennip
verwacht dat dit de komende periode nog niet gaat verminderen.
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Kwaliteit (verbeterplan) hoofdlocatie
Notulen:

P. van Gennip licht toe dat dit plan tot stand is gekomen n.a.v. de simulatie
bezoeken op de hoofdlocatie. Er lopen nu een aantal grote onderwerpen;
•
•
•
•

Verbeterplan hoofdlocatie
Projectplan kleinschalig wonen
Jaarplan
Aantal onderdelen vanuit de strategie (o.a. bevorderen
eigenaarschap).

Hoe gaan we dit integreren? Op 22 april gaat een afvaardiging van het MT
en een aantal functionarissen om tafel om dit te bespreken en verder uit te
werken.
De zorgmanagers van de locaties zijn eigenaar van deze plannen.
P. van Gennip licht toe dat de borging van de basiszorg zit in de systemen
en in de mens . Hoe gaan we ervoor zorgen het niet alleen tussen de oren
komt, maar dat het ook in de juiste systemen wordt vastgelegd. We moeten
niet onderschatten wat de corona crisis heeft veroorzaakt bij de
medewerkers. Een deel zit hem ook in de attitude van de medewerkers. De
mindset van medewerkers moet veranderen. Het welzijn van de cliënten
staat bovenaan. Kleinschalig wonen moet hieraan gaan bijdragen. De
behoefte van de cliënt is leidend.
De zorgmanagers moeten samen met het team het verbeterplan tot
uitvoering gaan brengen. Binnen het MT wordt de voortgang gemonitord.
W. Dobbe licht toe dat meerdere bevindingen ook al eerder zijn
teruggekomen tijdens de spiegelgesprekken.
J. Bosch vraagt aandacht voor minder vrijblijvendheid voor het volgen van
training/opleiding. A. Krijgsman licht toe dat dit een van de onderwerpen is
die aandacht heeft binnen het MT.
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Budget Cliëntenraad (2021)
Notulen:

Agendapunt wordt verzet naar de volgende vergadering op 17 mei.
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Samengevoegde jaarplannen 2021 (ter informatie)
Notulen:

Agendapunt wordt verzet naar de volgende vergadering op 17 mei.
9

Projectplan kleinschalig wonen (ter informatie)
Notulen:
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Agendapunt wordt verzet naar de volgende vergadering op 17 mei.
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Rondvraag
Notulen:

Vanwege tijdsdruk is er geen rondvraag geweest.
11

Sluiting
Notulen:

R. Mol bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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