
NOTULEN
CLIËNTENRAAD

Datum : 5 juli 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
  Dhr. W. Lucas (vanaf 14:00)
  Mw. F. Steffelaar

Overleg CR: 13:00 – 14:00 

1. Opening en spreuk
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering met een spreuk.

2. Concept-notulen CR-vergadering van 7 juni 2021
N.a.v.: de voorzitter heeft mw. Tannemaat gebeld en uitgelegd dat met betrekking tot de 
kandidatuurstelling tot de CR haar gegevens 'on hold' gehouden worden omdat Artaban
oververtegenwoordigd is. 

3. Mededelingen
Mw. Steffelaar merkt op dat het eten voor de bewoners een punt van aandacht blijft. Het is
zoutloos en regelmatig ook niet gaar. Dit punt wordt ook met de directeur besproken.

4. Voortgang versoepeling Corona-maatregelen
Bij de Brug mogen mondkapjes af. Maar er moet nog wel een afspraak gemaakt worden als je
op bezoek wilt komen. Dit is niet zo bij Artaban wordt aangegeven. Eenduidigheid in beleid
zou wenselijk zijn.

5. Huisvesting
Bij voorkeur wordt gezocht naar nieuwbouw. De voorzitter heeft de financiële stukken gekregen
van de Raphaël Stichting. Als de unilocatie niet doorgaat zal er een plan B moeten zijn. Meerdere 
locaties maar moderner dan hoe men nu gehuisvest is. Dit onderwerp komt terug tijdens
het overleg met de directeur.

6. Antroposofie
Mw. Steffelaar: Het Sint Jans feest is geweest was erg leuk en sfeervol. Opgemerkt wordt dat het
interessant en leerzaam zou zijn om nieuwe medewerkers ook te informeren over de antroposofie
zodat het meer gaat leven voor zowel medewerkers als de bewoners.

De voorzitter heeft nog geen contact gezocht met de OR om gezamenlijk op te trekken dit zal zij in
het najaar doen. Ook over het uitdragen van antroposofie binnen de organisatie zal de voorzitter 
contact opnemen met de OR (Actie: voorzitter). 

7. Huisregels
De leden van de Cliëntenraad stemmen in met de huisregels.
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8. Vergadering 2 augustus
In verband met de vakantieperiode wordt besloten de vergadering in augustus te annuleren.

9. Vacatures Cliëntenraad
Het minimaal aantal leden van de Cliëntenraad is 5 en het maximum is 7 leden. Momenteel is er
dus plaats voor twee nieuwe leden. Het blijkt lastig nieuwe leden te werven zeker om per locatie
een afgevaardigde te kunnen aantrekken. De Voorzitter heeft morgen een overleg bij RS en zal 
navraag doen hoe de ervaringen zijn met betrekking tot werving nieuwe leden. De directeur
kan een brief sturen aan de 1e contactpersonen om leden te werven. De voorzitter komt hierop 
terug (Actie: voorzitter).

10. W.V.T.T.K.
-

11. Rondvraag 

Agenda
punt

Datum Actiehouder Onderwerp Streefdatum Gereed

6. 05-07-2021 Voorzitter Contact opnemen de OR m.b.t. inbedding 
antroposofie en samen optrekken

Sept./okt. 2021

9. 05-07-2021 Voorzitter Werving van CR-leden ervaringen RS navragen.
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