Notulen Cliëntenraadsvergadering
Datum

24-08-2020

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Flexizone 9

Voorzitter

Willy Reijnders

Aanwezigen

Winnie Dobbe, Paul van Gennip, Janny Gommers, Ruud Mol, Willy
Reijnders en Anette Tempelaar

Afwezigen

Jeannette Bosch en Rob de Bruin

Toelichting

1

Opening
Notulen
W. Reijnders opent de vergadering en heet iedereen welkom.
R. de Bruin en J. Bosch zijn verhinderd.

2

Mededelingen
Notulen
Mededelingen P. van Gennip:









Op dit moment zijn er geen besmettingen. Het ziekteverzuim is nog
wel fors. Het herstelproces duurt lang.
Er worden gesprekken gevoerd met medewerkers die de corona
crisis van dichtbij hebben meegemaakt. Er is een externe
gesprekspartner ingeschakeld die hierbij begeleiding geeft.
Op alle afdelingen wordt verplicht met mondkapjes gewerkt. Ook
collega instellingen hebben dit besluit doorgevoerd.
Het onderzoek UMC is afgerond. A.s. donderdag 27 augustus worden
de uitkomsten in het OMT (Outbreak Management Team) besproken.
Na donderdag worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt.
Vanuit de resultaten zullen activiteiten worden geformuleerd. Vanuit
het onderzoek is bekend gemaakt dat alle medewerkers en cliënten
zijn besmet geraakt door dezelfde bron (dezelfde stamcel). Het virus
is het Parkhuis binnengekomen via het ziekenhuis.
Op alle locaties is het ventilatiesysteem beoordeeld en goed
bevonden. Op geen enkele Parkhuis locatie vindt hercirculatie plaats.
In september komt het MT bij elkaar om de jaarplannen te
bespreken. Waar staat het Parkhuis nu en wat is er gerealiseerd?
(rekening houdend met de corona crisis).

Mededelingen Cliëntenraad:



W. Reijnders gaat per 1 januari 2021 stoppen als voorzitter. Ze
vraagt of er een mogelijkheid is om nieuwe leden te werven
(bijvoorbeeld advertentie plaatsen). R. Mol gaat mogelijk de

voorzittersrol tijdelijk op zich nemen. P. van Gennip gaat zelf ook
nadenken of hij iemand kent en vraagt de zorgmanagers of zij
familie kennen die persoonlijk benaderd kunnen worden.

3

Verslag vorige vergadering
Notulen
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

4

Actie - en besluitenlijst
Notulen
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt.

5

Kwartaalrapportage Q1 2020
Notulen
De kwartaalrapportage is inhoudelijk doorgenomen.
Enkele vragen vanuit de Cliëntenraad:





Tekstuele fout in de tabel op pagina 7 (3243.79 fte)
De kosten van de voeding zijn fors in prijs gestegen. De reden
hiervan moet nader onderzocht worden.
P. van Gennip licht toe dat de extra intensiveringen (beschreven op
pagina 17) zich goed hebben geuit en het geld hebben opgeleverd.

De kwartaalrapportage van Q2-2020 komt er anders uit te zien door de
corona crisis.
Het heien van de nieuwbouw Haaswijkweg start in september 2020 en de
oplevering gaat plaatsvinden in december 2021.
6

Mantelzorgondersteuning
Notulen
Het rapport ligt in concept klaar en moet nog worden besproken in het MT.
De mantelzorgondersteuning is van toepassing voor de mantelzorgers
waarvan het familielid nog thuis woont en niet gebruik maakt van een
verpleeghuis of OCD.
Opmerkingen vanuit Cliëntenraad:





Er wordt een DEN-coach aangesteld. Maar waarom zoveel kosten
uitgeven, terwijl op kleine schaal bijeenkomsten gepland kunnen
worden (vergelijkbaar als op de Meidoorn).
De druk op de casemanager neemt verder toe.
De Cliëntenraad is van mening dat het rapport onvoldoende is
onderbouwd met praktische zaken.
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P. van Gennip benadrukt dat we in beeld moeten krijgen wat de behoefte
van de mantelzorgers is. Daar is dit onderzoek op gebaseerd. De praktische
invulling (en kosten) moet nog verder worden uitgewerkt.
7

Verhuizing Merwehuis
Notulen
Op 3 september gaan de cliënten van het Merwehuis verhuizen naar de
Dubbelsteyn.
De zorgmanager van het Merwehuis heeft nauwkeurig onderzocht wanneer
de verhuizing verantwoord zou zijn. Er wordt heel pragmatisch en
verantwoord verhuist.
P. van Gennip adviseert de Cliëntenraad om met de zorgmanager contact te
leggen over de verhuizing i.v.m. het bezorgen van een bloemetje als
welkomstgroet van de Cliëntenraad.
Er gaan 3 units (van 9 cliënten) op de Dubbelsteyn bewoond worden. De 4e
unit wordt vooralsnog gebruikt als instroomunit.

8

Status corona zaken
a)
b)
c)
d)

Evaluatie MT coronacrisis
Bezoekersregeling
Inzet vrijwilligers
Vooruitblik (wellicht 2e crisis)

Notulen
Diverse corona gerelateerde onderwerpen zijn reeds besproken bij
voorgaande agendapunten.
De Cliëntenraad vraagt of de logeerzorg weer opgestart is. P. van Gennop
licht toe dat sinds de corona uitbraak logeren op Parkstaete niet mogelijk is.
Dit in verband met de noodzakelijke maatregelen om verspreiding van
corona te voorkomen. Vanaf 17 augustus wordt er gestart met logeerzorg
op Dubbelsteyn. Er zijn aanvullende maatregelen getroffen ter voorkoming
van besmetting met het coronavirus. De aanmelding verloopt via de
casemanagers of via MEE Mantelzorg.
Op de website is hetzelfde bericht gepubliceerd.
9

Rapport Dialoogbezoek Inspectie
Notulen
P. van Gennip vertelt dat hij tevreden is over de verslaglegging. Er komt
geen vervolg.
Het rapport wordt niet extern gepubliceerd.
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Planning WMCZ 2018
Notulen
Agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
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11

Rondvraag
Notulen







12

J. Gommers heeft begrepen dat de zorgmedewerkers van Zorgwerk
vanaf september gaan stoppen. Zij vraagt of dit geen problemen
gaat geven in het rooster, rekening houdend met het ziekteverzuim.
P. van Gennip licht toe dat wanneer men het rooster met eigen
personeel niet rond krijgt het uitzendbureau ingeschakeld wordt. Het
streven is dat we per september geen hulp meer nodig hebben van
een uitzendbureau mits dit verantwoord is.
Is er al een datum voor de herdenkingsbijeenkomst bekend? P. van
Gennip is hier nog niet van op de hoogte.
De Cliëntenraad wil graag een kennismakingsavond inplannen en wil
hiervoor graag een ruimte van de Hoop gebruiken. Zolang de 1,5
meter maatregel gewaarborgd kan worden dan is het prima om een
avond te organiseren.
De vragen voor de enquête zijn samengesteld. De enquête wordt
binnenkort verzonden.

Sluiting
Notulen
W. Reijnders bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Pagina 4

