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Aanwezig Cliëntenraad:  Jan de Gelder, Hessel Kielstra, Margreet van der Spek en  
    Hanneke Hinderks  
Aanwezig SSZ:   Jeanette Horlings-Koetje en Marcel Inklaar 
Genodigd:   Marjella Jansen 
Afwezig:   - 
Notulen:   Corine Elings 
 
1. Opening en welkom 
Jan de Gelder opent de vergadering.  
 
2. Presentatie kwaliteitsplan incl. addendum en MT jaarplan door Marjella Jansen 
Marjella schetst kort de achterliggende gedachten voor het MT Jaarplan en staat langer stil bij het 
kwaliteitsplan.  
 
3. Notulen van 27 februari 2019 
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en wordt hiermee vastgesteld.  
 
4. Ingekomen en uitgegane post 
Ingekomen post 
Er is geen post ingekomen. 
 
Uitgegane post 
Er is geen post uitgegaan.  
 
5. Mededelingen voorzitter 
De voorzitter heeft geen mededelingen.  

6. Mededelingen directeur-bestuurder / manager zorg en behandeling 
a. Cliënten De Hoge Hof 

Op enig moment zal een afbouw van het huidige aantal cliënten van De Hoge Hof moeten plaats 
vinden, omdat in de nieuwbouw minder appartementen beschikbaar zijn. De Hoge Hof heeft nu een 
capaciteit van 44 plaatsen, exclusief woning 2B. De bewoners van woning 2B verhuizen naar 
Liefkenshoek. In de nieuwbouw worden 40 plaatsen gerealiseerd. In het MT is besloten om een half 
jaar na start van de nieuwbouw een cliëntenstop te hanteren.   
De pleinactiviteiten verhuizen naar de Hoendrik. Maar ook de Hoendrik gaat verbouwen. We zijn met 
hen in gesprek over het tijdelijk over en weer vloeiend verdelen van de activiteiten en het 
beschikbaar stellen van vrijwilligers.  
 
7. Specifieke punten 

b. Nieuwbouw Herveld 
Hessel geeft een update. 
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Een aantal vergaderingen zijn geannuleerd. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 23 april 
2019. De verwachting is dat de bouwtekeningen dan gereed zijn en de financiële vertaling besproken 
kan worden.  
Jeanette vult aan dat Bert Krikke een update per e-mail heeft verstuurd: 

 De zienswijzen van de woonstichting Valburg zijn van tafel. De bestemmingsplan wijziging kan nu 
zonder bezwaren in de raadsvergadering van de Gemeente Overbetuwe worden behandeld.  

 De planning van de start nieuwbouw is na de zomervakantie (augustus).  

 De bouwkosten zijn toegenomen: enerzijds door de aantrekkende economie, anderzijds door het 
WLZ proof maken van de nieuwbouw. Nu wordt gewacht op een businesscase waarin de 
financiële verantwoording duidelijk wordt. Hoe staat de stichting er nu voor en hoe over 5 jaar. 
Zodra de berekening definitief is, kan een informatieavond georganiseerd worden.  

Aansluitend wordt gesproken over de positie van Hessel Kielstra in de cliëntenraad. Hessel is lid van 
de stuurgroep bouw en rapporteert aan de cliëntenraad.  
De vergadering besluit dat Hessel Kielstra buitengewoon lid van de cliëntenraad is tijdens de duur 
van de stuurgroep.  
 

c. Concept reglement cliëntenraad 
Op basis van het oude reglement van Liefkenshoek en het model van het Netwerk Cliënt-en-Raad 
Zorg (NCZ) is voorliggend concept tot stand gekomen. Omdat het concept veel overlap heeft met het 
huishoudelijk reglement, wordt besloten om het huishoudelijk reglement te integreren in het 
reglement cliëntenraad.  
 
Over de in het concept gemaakte opmerkingen besluit de cliëntenraad als volgt: 
Paragraaf 2.4: In het reglement van de cliëntenraad wordt opgenomen dat het secretariaat wordt 
uitgevoerd door de secretaresse van Stichting Samen Zorgen.  
Paragraaf 5.3: De optie zoals vermeld in het sjabloon wordt in het reglement opgenomen: ‘Cliënten 
van Stichting Samen Zorgen kunnen ieder lid van de cliëntenraad vragen een onderwerp op de 
agenda te zetten. De cliëntenraad is verplicht aan een zodanig verzoek te voldoen indien dit door 
tenminste 10 cliënten wordt ondersteund’.   
Paragraaf 6.2: de cliëntenraad besluit om in het reglement een artikel op te nemen omtrent de 
vereiste meerderheid bij het nemen van besluiten. Dit wordt opgenomen onder paragraaf 8. Bij een 
gelijk aantal stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.  
Paragraaf 7.1: De tekst in de opmerking wordt in het reglement opgenomen: ‘Tenzij naar het oordeel 
van de voorzitter, hierdoor het goed functioneren van de cliëntenraad wordt belemmerd of het 
vertrouwelijke karakter van het aan de orde zijnde onderwerp zicht daartegen verzet’.  
 
Bovenstaande opmerkingen worden in het reglement verwerkt, waarna het reglement in de 
volgende vergadering van de cliëntenraad kan worden vastgesteld.  
 
Aansluitend bespreekt de cliëntenraad de zittingstermijn van de leden van de cliëntenraad. Deze is 
bij het ontstaan van de huidige cliëntenraad per 1 januari 2018 vastgesteld op een periode van 2 x 2 
jaar. Besloten wordt om met het inwerking treden van het nieuwe reglement een zittingstermijn van 
2 x 4 jaar te hanteren. Het rooster van aftreden wordt opgesteld met inachtneming van reeds 
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gemaakt afspraken. Dit betekent dat 2019 het laatste zittingsjaar van de voorzitter is en dat er tijdig 
geanticipeerd moet worden op verwachte wijzigingen in de cliëntenraad.  
 

d. Concept huishoudelijk reglement cliëntenraad 
Is reeds besproken bij de behandeling van agendapunt 7c, Reglement cliëntenraad.  
 

e. Projectvoorstel Wet Zorg en Dwang 
Marcel licht het project Wet Zorg en Dwang toe.  
De afgelopen 2 jaar werkt Stichting Samen Zorgen samen met de BOPZ arts, in het licht van de 
nieuwe wet. De nieuwe wet gaat op 1 januari 2020 in werking en doet recht aan de eigen regie van 
de cliënt. Er wordt geen onvrijwillige zorg meer geboden en er worden geen vrijheidsbeperkende 
maatregelen meer ingezet. Als organisatie hebben we de opdracht om daar goed uitvoering aan te 
geven. Wat betekent de wet voor ons, voor medewerkers en cliënten; dit wordt onderzocht in het 
projectteam.  
De wet geldt niet alleen voor de ouderenzorg, maar voor alle zorgvragen en mensen die thuis wonen.  
 
De cliëntenraad spreekt haar zorg uit over met name cliënten die echt gaan dwalen. Zij vindt 
veiligheid heel belangrijk. Gemiddeld genomen gaat het goed. In enkele gevallen kan in overleg met 
de familie om een rechterlijke machtiging worden gevraagd om de vrijheid te beperken.  
Uiteindelijk is dit een grote opdracht om zo goed mogelijk uit te voeren, waarbij het bieden van 
veiligheid het uitgangspunt is.  
 
Marcel houdt de cliëntenraad op de hoogte van de voortgang van het project en neemt adviezen van 
de raad in de project zeer ter harte.  
 

f. Projectgroep Wasgoed Stichting Samen Zorgen 
Marcel informeert dat naar aanleiding van de presentatie een project voor verbeteren van het 
proces Wasgoed wordt opgestart.  
Voor het creëren van draagvlak wordt de cliëntenraad bij dit project betrokken. Zij zijn immers 
frequent aanwezig bij familiebijeenkomsten.  
 
Besloten wordt dat een extra agendapunt aan de agenda wordt toegevoegd waarin een update 
wordt gegeven over de status van lopende projecten.  
 

g. Jubilea van cliënten van Stichting Samen Zorgen 
Voorliggende nota wordt nog aangevuld met input van de teamleiders. Er zijn immers ook cliënten 
die geen feestelijkheden willen delen.  
In aansluiting op dit agendapunt vraagt de cliëntenraad of er aandacht wordt besteed aan jubilea van 
vrijwilligers. Onze vrijwilligerscoördinator is in een vergevorderd stadium om inzichtelijk te maken 
hoelang een vrijwilliger aan de stichting is verbonden. Zodra dat in kaart is, kun je iedereen (gelijk) 
recht doen.  
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h. Verslag gesprekken met bewoners Rauwendael en Liefkenshoek 3 april 2019 
De cliëntenraad evalueert de bijeenkomst met bewoners van Rauwendael en Liefkenshoek op 3 april 
2019. Vooraf bleek onduidelijkheid over de uitnodiging. De verwachting bij de bewoners was één op 
één gesprekken, terwijl de intentie vanuit de cliëntenraad een gezamenlijke bijeenkomst was. 
De vergadering staat uitgebreid stil bij de input van de bewoners van de Rauwendael. De 
belangrijkste punten worden hieronder samengevat: 

 De cliëntenraad is er voor cliënten en bewoners van Liefkenshoek en De Hoge Hof die zorg van 
Stichting Samen Zorgen ontvangen.  

 De Rauwendael behoort toe aan Woonstichting Valburg. Alle klachten hieromtrent moeten 
doorgespeeld worden naar de woonstichting. Jeanette Horlings-Koetje legt het eerste contact 
met de woonstichting met het verzoek om contact met de bewoners op te nemen. Hierin ligt 
geen rol voor de cliëntenraad weggelegd.  

 Het verzoek omtrent een huismeester moet door iemand van de bewonerscommissie worden 
geregeld.  

 Vragen die voor het bestuur van Stichting Samen Zorgen aan de orde zijn, worden door Jeanette 
Horlings-Koetje opgepakt en teruggekoppeld aan de bewoners.  

 Er is extra aandacht voor wisseling van de bestuurder.  

 Zeer binnenkort wordt een nieuwe website gelanceerd. Op verzoek worden de notulen van de 
cliëntenraad op het prikbord geplaatst.  

 Voor wat betreft het alarmeringssysteem: indien bewoners van de Rauwendael afhankelijk 
worden van zorg, zijn er diverse mogelijkheden om zorg af te nemen. Daarnaast zijn er 
verschillende systemen van alarmering (waaronder zorgalarmering). Stichting Samen Zorgen 
ondersteunt bij het aangaan van deze abonnementen.  

 
De vergadering besluit om puntsgewijs een terugkoppeling te geven aan de bewoners over de 
aangedragen onderwerpen (behoudens onderwerpen bestemd voor de Woonstichting Valburg). 
Margreet maakt een eerste voorzet en legt deze ter beoordeling voor aan de cliëntenraad.  
De cliëntenraad spreekt de verwachting uit dat deze terugkoppeling de bewoners van de 
Rauwendael helpt in het scherper krijgen van de beeldvorming.  
 
8. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering staat gepland op 15 mei 2019.  
 
Agendapunt eerstvolgende vergadering: 
o Nieuwbouw Herveld 
o Vaststellen reglement cliëntenraad  
 
9. Rondvraag 
De familieavonden op 13 maart en 4 april zijn bijgewoond door een lid van de cliëntenraad.  
 
Voor opvolging van de leden van de cliëntenraad wordt voorgesteld om dit in de familieavonden te 
benoemen en bij de teamleiders belangstelling bij de familie te inventariseren. Tevens wordt een 
verzoek in de eerstvolgende nieuwsbrief opgenomen.  
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10. Sluiting 
Jan sluit de vergadering.  


