
AGENDA 
CLIËNTENRAAD

Datum : 7 juni 2021

Tijd : 13:00 – 15:00 (14:00 – 15:00 Directeur, Wim Lucas aanwezig)

Locatie : Bestuurskamer

Aanwezigen : Mw. Virginia Doelwijt (voorzitter)
  Dhr. R. Klinkenberg
  Dhr. D. van der Maaten
  Dhr. E.H. Weissman
  Mw. S. Tannemaat (gast)
  Mw. S. Koeleman (notulist)
  Dhr. W. Lucas (vanaf 14:00)

Afwezig : Mw. F. Steffelaar (met reden)

Overleg CR: 13:00 – 14:00 

1. Opening en spreuk
De voorzitter heet allen welkom. Er wordt 1 minuut stilte gehouden om Dhr. Onink te 
herdenken.

2. Concept-notulen CR-vergadering van 14 april 2021
N.a.v.:
Het zou wenselijk zijn een overzicht met afkortingen te hebben (met name 
die gebruikt worden in het jaarverslag of kwaliteitsmonitor). Saskia pakt dit op wanneer 
van toepassing (Actie: Saskia).

Het plaatsen van de notulen op de website zal t.z.t. door Linda Kokxhoorn worden 
opgepakt. De voorzitter en directeur screenen deze alvorens te plaatsen.

3. Mededelingen
Virginia kijkt aan hoe het maar haar gezondheid gaat, het zou kunnen dat zij vervangen 
moet worden.

4. Bereikbaarheid locaties
Zowel bij 'de Brug' als bij Artaban wordt op een bord bijgehouden wie aanwezig is. 
Het blijft frequent voorkomen dat de telefoon niet opgenomen kan worden, er 
wordt wel teruggebeld. Aan de klantvriendelijkheid kan nog gewerkt worden. 

5. Voortgang Corona-maatregelen en vaccinatie bewoners/medewerkers
Opgemerkt wordt dat vrijwel iedereen zonder mondmasker op rondloopt.
Men is erg tevreden over de aanpak op de locaties en ook over Herman. Het gaat beter 
met Mw. Steffelaar.  
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6. Huisvesting
Betreft ook achterstallig onderhoud en het meerjarenplan.

7. Antroposofie
Contact opnemen met OR om te stimuleren dat het uitdragen van de antroposofie
ook daadwerkelijk gebeurd. Dhr. Weissman: cursussen die in het begin gegeven werden 
heeft hij als nuttig ervaren, zou goed zijn als dit gecontinueerd wordt. Wat is het 
bestaansrecht als antroposofie niet organisatiebreed wordt uitgedragen. Als voorbeeld 
noemt de voorzitter De Brug deze niet anders dan een ander verpleeghuis. 

8. Vergaderschema
Datum in december meer richting kerst verschuiven. 

9. Samenstelling cliëntenraad
Wordt in overleg met directeur besproken. Er zal een brief verstuurd worden aan 
alle verwanten om mensen te stimuleren lid te worden. In totaal kunnen 7 personen
deelnemen (voorkeur gaat uit per locatie een deelnemer).

10. Huisregels vastgesteld
Is al een keer aan de orde gesteld merkt de voorzitter op. RS heeft huisregels vastgesteld, 
deze gelden ook voor RSZ. De aanwezigen wordt gevraagd de stukken door te nemen en 
op- of aanmerkingen door te geven. Het is de bedoeling dat de CR deze ook vaststelt. 
Verzoek in vervolg de vergaderstukken ook per post te versturen naar huisadres van de 
leden van de Cliëntenraad (Actie: Saskia). 

11. W.V.T.T.K.

12. Rondvraag
Dhr. Weissman: geen.
Dhr. v.d. Maaten: bij overlijden ouder(s) wat gebeurd er met cliënt? Dhr. Klinkenberg 
kent iemand die hij kan aanbevelen en merkt verder op dat een bewindvoerder 
aangesteld kan worden (of middels advocaat, notaris zaken vast te leggen).
De dagelijkse dingen zullen door de verwant zelf geregeld 'moeten' worden. Tijdens 
verwanten bijeenkomst Artaban werd aan de orde gesteld dat hierover een moreel beraad
zal worden ingepland.

Op de vraag van de voorzitter of de dagbesteding 'normaal' loopt: de aanwezigen
hebben geen negatieve ervaringen.  
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Mw. Tannemaat verlaat de vergadering en dankt de leden dat zij bij het overleg 
aanwezig kon zijn. 

De voorzitter neemt contact op met Mw. Tannemaat m.b.t. het 'on hold' houden van haar 
deelname aan de cliëntenraad.

Dhr. Weissman vraagt wat er zoal de afgelopen 1,5 jaar de revue is gepasseerd. De 
voorzitter zet kort uiteen wat er zoal is gebeurd. 

 

Overleg CR met directeur Wim Lucas (besloten) Aparte notulen 

13. Concept-notulen CR-vergadering van 14 april 2021 
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15. Mededelingen RSZ directeur
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18. Spreuk en afsluiting 
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