
Notulen

Cliëntenraad

Datum : 5 juli 2021

Tijd : 14:00 – 15:00 Directeur, Dhr. Wim Lucas aanwezig

Locatie : Bestuurskamer

Aanwezigen : Mw. Virginia Doelwijt (voorzitter)
  Mw. F. Steffelaar
  Dhr. R. Klinkenberg
  Dhr. D. van der Maaten
  Dhr. E.H. Weissman
  Dhr. W. Lucas 
  Mw. S. Koeleman (notulen)

Overleg CR met directeur Wim Lucas (besloten) 

12. Concept-notulen CR-vergadering van 7 juni 2021

Geen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

13. Mededelingen overleg cliëntenraad

Mw. Steffelaar merkt op niet positief te zijn over het eten van Eetgemak (meerdere bewoners 
beamen dit). Het eten is zoutloos en regelmatig niet gaar. De directeur merkt op dat het zijn voorkeur
heeft als er gekookt wordt op de locaties. Echter niet alle medewerkers willen/kunnen koken. Bij 
het Tobiashuis zullen ook aanpassingen gemaakt moeten worden om het koken te realiseren (kosten 
afhankelijk of koken ingevoerd kan worden). De directeur zal contact opnemen met Eetgemak over de 
kwaliteit van het eten (Actie: directeur).

Versoepeling maatregelen corona

Mondkapjes zijn niet meer nodig. Bij de Brug is het nog steeds nodig een afspraak te maken 
voordat men op bezoek kan komen om te voorkomen dat het te druk wordt. De directeur
zal bij de volgende vergadering van het impact team inbrengen bezoek op afspraak te laten
vervallen (Actie: directeur).

Huisvesting

De voorzitter merkt op dat het duidelijk is dat de directeur een unilocatie zoekt maar mist 
plan B. Het verkrijgen van grond in Den Haag is een groot probleem merkt de directeur op. 
Samenwerking met andere zorglocaties zou een optie kunnen zijn (Cardia en HWW). 
Geen nieuwe ontwikkeling op dit gebied. 

MJOP

MJOP zal worden doorgestuurd aan de leden van de CR (Actie: directeur). 

Inbedding antroposofie

Men vindt het belangrijk dat antroposofie meer uitgedragen wordt in de organisatie. De voorzitter stelt
voor in september met de OR bijeen te komen hoe dit meer ingebed kan worden (Actie: 

Voorzitter/Saskia).

Huisregels

De CR heeft ingestemd met deze regels.
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Wet Medezeggenschap

Opgemerkt wordt voornoemde wet ook nog aangenomen moet worden.

Huisregels de Brug

De huisregels voor de Brug waren al opgesteld. Deze zullen aan de leden van de CR 
worden doorgestuurd (Actie: Saskia). 

Vacatures Cliëntenraad 

Bij de CR zijn 2 vacatures. Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden lid te worden? De
voorzitter vraagt nog na bij RS wat de ervaringen omtrent de werving is. De voorkeur gaat uit
naar vertegenwoordiging per locatie. 

14. Mededelingen RSZ directeur

Met de komst WZD is er een vertrouwenspersoon aangewezen. De directeur acht het nuttig dat de CR 
kennis maakt met deze persoon; september of oktober wordt genoemd (Actie: Saskia). 

15. W.V.T.T.K.

Op de vraag of men nog punten wil meegeven aan de voorzitter die de ALV bijwoont komt geen
reactie.

16. Rondvraag

Dhr. Weismann geeft aan ooit een huishoudelijk reglement van RSZ heeft ontvangen. De voorzitter
deelt deze de volgende vergadering uit (Actie: voorzitter).

Dhr. Weismann vraag waar de spreuken die worden voorgedragen worden te vinden zijn. 
De Haagse Boekerij wordt naar doorverwezen.

De directeur zal tijdens de volgende vergadering de cijfers toelichten. 

17. Spreuk en afsluiting

Mevrouw Steffelaar leest een spreuk voor. De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid
en sluit de vergadering om om 15:00 uur.

Agenda

punt

Datum Actiehouder Onderwerp Streefdatum Gereed

13. 05-07-
2021

Directeur Contact opnemen met Eetgemak 
( kwaliteit eten laat te wensen over).

13. 05-07-
2021

Directeur MJOP doorsturen aan alle leden 06-07-2021
X

13. 05-07-
2021

Voorzitter/
Saskia

OR benaderen om aan te sluiten bij CR 
inzake inbedding antroposofie in de 
organisatie.

06-09-201

13. 05-07-
2021

Saskia Huisregels de Brug doorsturen aan CR-
leden

05-07-2021
X

14. 05-07-
2021

Voorzitter/
Saskia

Vertrouwenspersoon uitnodigen bij CR. 09/10-2021
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