Vastgestelde samenvatting overleg CR DR HE - Stichting Wonen en Zorg
Purmerend
Soort overleg

Vergadering Cliëntenraad De Rusthoeve & Heel Europa

Datum en tijd
Locatie
Aanwezig

woensdag 13 april 2022, 13.15 – 15.00 uur
Recreatiezaal, begane grond De Rusthoeve
Theo Neep (voorzitter), Peter Komen, Truus Jaarsveld, Sabrina Brekelmans, Henk
Wolf, Wil Molevelt, Wim van ’t Veer (directeur SWZP) en Ans Bruinsma (notuliste).

Afwezig

-----

1. Opening
De voorzitter, Theo Neep, opent de vergadering om 13.15 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda en mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Voorstellen Mevrouw W. Molevelt als nieuw lid van de cliëntenraad
Mevrouw Wil Molevelt is nieuw in dit overleg als opvolgster van mevrouw Wil Reinders.
4. Verslag van de CR-vergadering van 16 februari 2022
Tekstueel en naar aanleiding van: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Samenvatting Verslag van de CR-vergadering van 16 februari 2022
De samenvatting wordt ongewijzigd vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op Internet en op het
mededelingenbord gehangen.
5. Werkplan 2022
Tijdens de volgende vergadering wordt het Jaardocument besproken.
6. Diverse nieuwsbrieven.
De voorzitter stuurt berichten die hij als voorzitter ontvangt steeds ter informatie door aan de overige CRleden. Als iemand hier nadere informatie over wenst, dan wordt hij of zij verzocht dit even door te geven.
7. Stip aan de horizon
In dit stuk is aangegeven wat te doen als Covid mogelijk opnieuw de kop opsteekt, omdat het in de
verpleeghuizen en gehandicaptenzorg niet helemaal goed is gegaan. Geconstateerd wordt dat het stuk
vooral uitstraalt dat alle disciplines in de zorg tijdig betrokken moeten worden. Beleidsmatig werd door de
overheid alleen aandacht besteed aan IC bedden en belangrijk is breder te kijken.
Gezien het ziekteverzuim in de regio is besloten om de mondkapjes op de locaties nog even te blijven
dragen.
De CR vraagt er aandacht voor dat invallende uitzendkrachten zich niet altijd goed in de dossiers inlezen als
zij bij SWZP aan de slag gaan. De bestuurder geeft aan dat dit de afspraak is en als er signalen zijn dat het
niet goed gaat worden mensen niet meer ingehuurd.
8. Organogram SWZP 2021/2022
Het organogram is aangepast.
9. Terugkoppeling cliënten vertrouwenswerk
Geconstateerd wordt dat hier geen vragen over zijn. Voor een volgend overleg wordt de vertrouwenspersoon
uitgenodigd.
10. Verslag van de Cliëntenraad 2021
De CR vindt een en ander keurig omschreven.
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11. Voorstel om vergoedingen Cliëntenraad aan te passen
Besloten wordt de vergoedingen van de (C)CR leden te verhogen. De vergoedingen van de voorzitters
blijven gelijk.
Op verzoek van de voorzitter wordt Henk als plaatsvervangend voorzitter benoemd. De CR gaat hiermee
akkoord.
12. Afspraak maken met de OR om de Governance code zorg te bespreken
Binnenkort wordt een afspraak gemaakt voor de CCR en OR om gezamenlijk de gewijzigde Governance
code te bespreken.
13. Informatie uit de organisatie door Wim van ’t Veer
 De bedoeling is dat de geestelijk verzorger weer aandacht gaat besteden aan de viering van 4 en 5 mei.
Ook met Koningsdag wordt weer getracht iets gezelligs voor de bewoners te organiseren.
 Met de verpleegkundigen wordt gekeken of er naast de OR een soort VAR (Verpleegkundigen Advies
Raad) kan worden ingesteld, waarbij ook medewerkers van o.a. keuken en andere diensten worden
meegenomen. Op 31 mei a.s. vindt hier overleg over plaats.
 Op 7 juli a.s. om 14.30 vindt er in De Tien Gemeenten een bijeenkomst plaats waarbij naar de lange
termijn wordt gekeken m.b.t. ontwikkelingen in de zorg. Hiervoor is ook de CR uitgenodigd. Voor deze
bijeenkomst is een tekenaar uitgenodigd voor de verslaglegging.
 Als er een nieuwe geestelijk verzorger is, dan kan ook weer gekeken worden naar maandelijkse
vieringen.
 Op 1 mei a.s. verschijnt het volgende blad “Thuis”.
14. Centraal plaatsingsproces
De verpleegkundig specialist kijkt, in overleg met het team en klantservicepunt, wat er nodig is om nieuwe
cliënten passend te kunnen plaatsen.
15. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 15.00 uur.
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