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Op 9 november 2017 is tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Rozemarijn in Haarlem het
instellingsbesluit voor de CCR-V én de samenwerkingsovereenkomst russen de CCR-V en de RvB van de
Raphaelstichting ondertekend. Vooralsnog zijn de cliëntenraden van Rudolph Steiner, Breidablick,
Midgard, Iambe, Scorlewald afgevaardigd naar de CCR-V. Vanuit Rozemarijn, Novalishoeve en Queeste
wordt nog afvaardiging gezocht.
De CCR-V heeft een onafhankelijk voorzitter: de heer Jan Koopman. De CCR-V zal vier maal per jaar
zelfstandig bijeenkomen en daarnaast naar verwachting twee maal met de CCR-C. Alle instellingen
hebben één stem, ook als ze met meerdere leden in de CCR-V vertegenwoordigd zijn. De CCR-V wordt
ondersteund door een externe ambtelijk secretaris van Facit.
De eerste vergadering in 2018 vond plaats op dinsdag 13 februari 2018 bij Rudolf Steiner Zorg in Den
Haag. Deze eerste vergadering was gewijd aan de financiën en de begrotingscyclus van de
Raphaelstichting, de afzonderlijke kwaliteitskaders voor VG en VV en het cliëntportaal van CarenZorgt.
De tweede vergadering vond plaats op donderdag 29 maart 2018 in Midgard. Hier is vooral gesproken
over het Kwaliteitsrapport VG 2017 en het Kwaliteitsverslag VV 2017. Het kwaliteitsrapport en het
kwaliteitsverslag zijn feitelijk hetzelfde, maar heten in de sectoren VV en VG verschillend. De
Raphaelstichting probeert echter zoveel mogelijk dezelfde werkwijze te hanteren in de VV en in de VG.
De CCR-V heeft op verzoek van de kwaliteitsdienst en de Raad van Bestuur haar opmerkingen en
vragen bij het kwaliteitsrapport en het kwaliteitsverslag op papier gezet, zodat deze benut kunnen
worden bij het opstellen van het kwaliteitsrapport en het kwaliteitsverslag over 2018.
Eens per twee jaar gaan de RvB en enkele medewerkers van de Raphaelstichting op bezoek bij andere
instellingen: Lievegoed, de Seizoenen en ook Esdégé. Omgekeerd komen deze instellingen bij ons op
tegenbezoek. De CCR-V heeft aangegeven daar een volgende keer graag bij betrokken te willen
worden; zowel mee op bezoek als bezoek ontvangen.
Na de twee eerste vergaderingen wordt geconstateerd dat het samenkomen in de CCR-V constructief
is en zowel CCR-V als RvB en medewerkers van de Raphaelstichting gaan met aantekeningen,
contacten en nieuwe inzichten naar huis.
Afgesproken dat er vanuit de CCR-V verschillende commissies ingesteld zullen worden, die zich met
name op een bepaald thema zullen richten. In eerste instantie zijn er nu commissies ingesteld voor
kwaliteit, financiën en veiligheid.
In 2018 zullen nog de volgende vergaderingen plaatsvinden:
- Donderdag 12 juli 2018, als mogelijk bij Rozemarijn
- Donderdag 27 september 2018; als mogelijk bij Novalishoeve
- Donderdag 6 december 2018; in Scorlewald.
Beoogd wordt om in september samen te vergaderen met de CCR-B.
Wenst u meer informatie over of contact met de CCR-V? U kunt contact opnemen met
 de heer Jan Koopman, voorzitter van de CCR-V, via jankoopie@gmail.com
of telefoonnummer 06-24590090
 mevrouw Nannie Kruissel, secretaris van de CCR-V, via nannie.kruissel@planet.nl
of telefoonnummer 06-21625449

