
Verslag van de vooroverlegvergadering cliëntenraad RSZ 

 

Datum: 8 juni 2022 van 13.00 tot 15.00 uur 

Aanwezig:  

Wout Barentsen (vz), Brecht van Beers, Virginia Doelwijt, Bernie 
Gogelein, Rudolf Klinkenberg, Donald van der Maaten, Freya Steffelaat-
Moulijn, Saskia Tannemaat en Els van der Ark (ondersteuner) 

 

1. Opening en mededelingen 

Wout opent de vergadering. 

Mededelingen: 

- Wim Lucas is helaas ziek en heeft zich afgemeld. 

- De cliëntenraad heeft een intentieverklaring van HWW zorg 
ontvangen. Deze richting wordt positief ontvangen omdat 
HWW het antroposofisch gedachtengoed wil continueren.  

- Er loopt een procedure bij de LCVV (Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden) die is gestart door een delegatie van 
bewoners. De cliëntenraad betreurt deze keuze omdat het niet 
in het belang is van onze bewoners. De voorzitter en een 
raadslid schrijven samen een verweerschrift. 

- Een korte training medezeggenschap, over de rechten en 
plichten van de raad, is gepland op 29 juni van 13.00 tot 15.00 
uur. 

- De ondersteuner stelt een lijst op met de contactgegevens van 
de raadsleden voor de onderlinge communicatie. 

 

2. Kennismaking ondersteuner 

De (onafhankelijk) ondersteuner stelt zich voor vertelt hoe zij de 
samenwerking ziet met de leden van de raad. De leden heten de 
ondersteuner welkom.  

 

3. Communicatie Cliëntenraad 



- De website: De notulen en oude verslagen zijn verwijderd. De 
cliëntenraad maakt een nieuwe start en wil vooruit kijken. De 
nieuwe verslagen zullen weer op de website komen. 

- De cliëntenraad spreekt af de achterban te gaan informeren 
door middel van een eigen nieuwsbrief. Hier gaan een raadslid 
en de ondersteuner op korte termijn mee aan de slag. 

- De cliëntenraad wil nog meer horen wat er leeft bij de 
achterban, de bewoners en verwanten. Er wordt een 
bijeenkomst gepland op 18 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Doel is om de achterban te informeren en te meningen en 
zorgen op te halen. 

- De cliëntenraad heeft een vergaderschema. Mocht er 
tussendoor een advies- of instemmingsaanvraag binnen 
komen, dan wordt er een extra vergadering ingepland. 

- Er is behoefte aan contact met de ondernemingsraad (OR) om 
op bepaalde punten met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt 
contact opgenomen met de ondernemingsraad RSZ. 

- De raad bespreekt de ingekomen berichten. N a.v. de 
intentieverklaring van HWW komen de volgende vragen: 

1. Wordt er gesproken over huisvesting? Dit is onderdeel van 
de randvoorwaarden. 

2. Heeft RSZ zorgplicht? Ja, RSZ heeft zorgplicht. 

3. Een samenwerking met Saffier is niet doorgegaan. Wat zijn 
de lessen?  

De cliëntenraad heeft adviesrecht bij een overname. De cliëntenraad 
heeft instemmingsrecht bij een verhuizing. De raad vraagt schriftelijk de 
huurovereenkomst op bij de directie. 

 

4. Voorbespreking Overlegvergadering 

- De overlegvergadering gaat niet door, omdat Wim Lucas ziek 
is. De raad gebruikt de tijd om verder af te stemmen. 

 

5. Afsluiting en rondvraag 



- De voorzitter vraagt hoe de leden de vergadering hebben 
ervaren. De leden zijn positief, een voorstel is om 1 ½ uur te 
gaan vergadering zodat er meer verdieping is.  

- Het enthousiasme van de nieuwe leden is voelbaar. 

- Een voorstel is om op de lange termijn met commissies 
/werkgroepen te werken als voorbereiding op de vergadering. 
Dit zal op een later moment in een voorstel uitgewerkt worden. 

- Het agendapunt over voeding wordt gemist. Dit is een 
onderdeel van het antroposofische gedachtengoed en 
standaard een thema bij iedere overlegvergadering. De 
afspraak is om dit een volgende vergadering op de agenda te 
plaatsen en te bespreken (stand van zaken). 

- Wat kan ik als raadslid meenemen naar de bewoners? 

. de rol van de raad, we laten het niet zomaar gebeuren 

. we willen niet worden verrast, dus op de hoogte zijn 

. we willen niet afwachten, maar pro-actief zijn 

. we proberen zoveel mogelijk in eenvoudige taal te  
communiceren. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 
 


