Notulen Cliëntenraad
OV (overlegvergadering)
Datum vergadering: 14 december 2021 van 14.30 -16.00 uur

SAMEN VOOR GOEDE ZORG
Aanwezig: bestuurder de heer Linssen, Debora Gemert ( secr), Matty Ramakers, Marco Meyers, Mia
Janssen (ondersteuner CR), Nathalie Labrouche (lid kwaliteits RvT)
Afwezig: Trudy Duchateau (ziek) en de heer Parren RvT (ziek)

Agendapunt

Notulen

1
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Opening door de bestuurder. Trudy is afgemeld, zit in quarantaine.
1) Reactie op onze positieve instemming Triple Plus: geen op-of
aanmerkingen, we gaan in het voorjaar kijken naar de locatie zoals
afgesproken met Hanne Sterken, de projectleider.
2) Ff bijpraten ( doc bestuurder) 15 november. RvT heeft op het
Meerjarenbeleidsplan 2021-2026, de begroting 2022 en de start van
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Triple +locatie in Tegelen een akkoord gegeven.
3) Typisch Eijsden op NPO 2 3 weken lang met Harry Didderen van ’t
Pieterke. Mooie documentaire, programmamakers hadden officieel
toestemming gevraagd aan Harry en aan manager zorg om te filmen.
4) Planning datums vooroverleg OV?? Op schuiven naar januari als voorzitter
CR aanwezig is.
5) 5 nieuwe appartementen in centrum Geleen, in de “oude
Vleeschouwerij,”, inmiddels in gebruik genomen en volledig bezet.
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Vaststellen notulen OV 12
Enkele opmerkingen/wijzigingen, vastgestelde notulen komen op de website
oktober en notulen van het Art 16 Betreffende AED hebben we nog een extra toelichting ontvangen van de
overleg 28 juni
bestuurder op 13 december. WP gaat geen eigen AED’s plaatsen. Bij
hartproblemen altijd 112 bellen. Locaties waar AED’s hangen worden niet
vrijgegeven.
Besluit: verslag art. 16 komt niet op de website.
Beleid met een manager zorg is eenduidiger. Er volgt wederom enige uitleg over
de inhoud van de functie begeleider C en manager: de begeleider C is voor de
coördinatie/aansturing op de locatie en voor de medewerkers, de pb ér
(persoonlijk begeleider) is er voor de cliënten. Binnen WP draait alles rondom de
cliënt en zijn PB ér, rest in bijzaak. Bestuurder doet ook geen zaken met cliënten.
Begeleider C functie wordt verzwaard, krijgen de verantwoordelijkheid over 2
locaties en op de locaties zijn het aantal PB érs uitgebreid.
Ervaringsdeskundigen inzetten in onderdelen van de zorg. WP is hiermee
ART 16. nog plannen in 2022
gestart. Ervaringen worden gedeeld met de teams en later met cliënten die dit
probleem hebben. Wordt verder uitgezet.
Er is een concept beleid uitgewerkt mbt alcohol en drugs. WP hanteert beleid
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Punten van de bestuurder:
mededelingen
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zoals gebruikelijk is in de maatschappij. Het appartement wat de cliënt gehuurd
heeft is zijn/haar domein. Op zijn/haar kamer beslist cliënt wat hij/zij daar doet.
De vrijheid van een cliënt stopt als een andere cliënt last ervan heeft. Veiligheid
van alle bewoners is een heel belangrijk item. Medewerkers hebben recht op
rookvrije werkplek. Afspraken liggen vast in het zorgplan. Bestuurder deelt geen
waarschuwingen uit. Dit beleid is nog niet definitief.
Idee geopperd door Matty om groentetuintjes te maken op de locaties.
• Corona: vanmorgen is er een overleg geweest met de GGD en een lid van
het OMT: er zijn grote zorgen, er komt waarschijnlijk een 5 de golf. De
GGD gaat ophogen naar 2 miljoen vaccins zetten per week. De
deltavariant is afgenomen door de vaccinaties, echter het nieuwe virus
omicron verspreid zich razendsnel. Deze variant is erg besmettelijk en niet
minder ziekmakend. Het spike eiwit is op 50 plekken gemuteerd en de
huidige vaccins zijn gelukkig nog effectief. 3 maanden na de laatste
vaccinatie mag je nu de booster krijgen. Huisartsen gaan ook weer
vaccineren. De verwachting is dat we nog jaren last hebben van Corona.
Er komt voorlopig geen versoepelingen aangaande gedragsregels.
Vanavond is er om 19.00 uur weer een persconferentie op TV.
Verwachting is dat Corona nog 8-10 jaar onder ons blijft.
• Onderwerp voeding in het kader van “positieve gezondheid” agenderen
komend jaar.
• ‘T Pieterke: de 3 units worden binnenkort geplaatst, vanaf april
bewoonbaar
• Nieuwe locatie in Roggel: i.p.v. Lindanusstraat: B&W is het eens met een
verkorte procedure. Gesprekken mbt verbouwing volgen morgen. Is nog
geen besluit overgenomen.
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Ingekomen stukken
.
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Bijwonen huiskameroverleg
(Verplichting vanuit Wmcz 2018)
Ophalen meningen en wensen
van de cliënten
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• Triple +Tegelen: opening voorjaar/begin zomer 2022
• Locatie Rijckholt: bezig met voorbereidingen of dit te realiseren is. Wordt
een V&V locatie, vergelijkbaar met Vermeerstraat.
Notulen bijeenkomst met delegatie OR 11 november.
• In het Gaiapark hebben we de informatiestand van de cliëntenraad
gemist. Begin april is er weer een uitstapje gepland. WP (feestcommissie)
is bezig met een programma samen te stellen n.a.v. 25jarig bestaan van
de stichting.
• De bestuurder is het niet eens met de opmerking van de OR dat een groot
aantal medewerkers veel meer of plus uren hebben. Bestuurder ontkent
dit met kracht. Hij heeft deze opmerking besproken op de Orvergadering.
Bestuurder vond dit geen agendapunt om te bespreken met de
cliëntenraad. Strookt ook niet met de uitslag van het medewerkers
tevredenheidsonderzoek, een 8.2.
• Gedeelde medezeggenschap OR-CR werd besproken, afhankelijk van
onderwerp bekijken of we de “koppen bij elkaar steken”. Eigen rol
bewaken.
• In januari zijn verkiezingen voor de totale OR. (7 zetels vrij) Op dit
moment zijn er meer kandidaten dan zetels.
• Wij benaderen cliënten voor in cliëntenraad via het bijwonen van het
huiskameroverleg en sinds dit jaar is er een vrijwilligers vergoeding
ingesteld. Voor veel cliënten is het een te grote stap.
Openstaand: Vermeerstraat aansluiting intercom?
Bijwonen huiskameroverleg 25 november Oude Heerlenerweg geannuleerd
vanwege corona. Nog niets gehoord van de Lindanusstraat te Nederweert.
Komend jaar plannen wij afspraken als Corona weer onder controle is.
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Input uit werkgroepen:
Marco: nieuwe website en PR
Matty: veiligheid, banenmarkt
Trudy: audits, voeding
Debora: veiligheid
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Initiatiefvoorstel 2: lichtkrant
installeren op de 24 uurs locaties,
24 uur presentatie van actuele
informatie.
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Rondvraag en afsluiting

11

Sluiting vergadering 16.15 uur
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Veiligheid: Matty en Debora hebben nog niets gehoord van de werkgroep
veiligheid! Bestuurder geeft aan dat die werkgroep binnenkort gaat starten.
Voeding: Dorien is met Trudy bij ’t Pieterke geweest, mooie opbrengst. Wordt
vervolgd.
PR en nieuwe website: geannuleerd, 17 januari bijeenkomst. Een extern bedrijf
is bezig met het ombouwen van de website. We krijgen zelf toegang tot die
website.
De bestuurder reageert positief op ons initiatiefvoorstel. We gaan dit uitwerken
met Dorien Bruning. “t Pieterke en Lindanusstraat worden proeflocaties. De
communicatie binnen de locaties is niet goed georganiseerd. Prikborden zijn
achterhaald. De werkgroep PR gaat zorgen dat de lichtkrant actueel is en vindt
het een goed idee.
Marco: we missen de instemmingsaanvraag over de samenwerking met
Stevig/Dichterbij: Bestuurder geeft aan dat we een aanvraag krijgen in de
komende maanden.
Matty: Wifi Nusterweg is nog steeds niet sterk genoeg, is hier al aan gewerkt?
Ja, organisatie is hiermee bezig. Wordt aan gewerkt.
Matty: fijn dat er een nieuwe locatie komt in Tegelen. Cliënten krijgen daar een
boksbal om zich af te reageren. Kunnen wij ook zoiets krijgen op onze locatie?
Locatie Tegelen is een gesloten locatie, die cliënten kunnen geen gebruik maken
van de sportscholen in de nabijheid. Er moeten ontspanningsmogelijkheden
gecreëerd worden. Andere cliënten kunnen naar de sportschool in de nabijheid.
Marco: het organogram van Wonenplus is niet bijgewerkt, er staan nog steeds 3
managers zorg op. Bestuurder geeft aan dat dit correct is en dat het organogram
aangepast wordt.
Volgende vergadering cliëntenraad 25 januari 2022 14.30 uur Fijne Feestdagen!
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