Notulen

Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP, 10 januari 2019
(1 vergadering van januari (week 2)
e

Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:

Frans Pijnappels, Liliën Doelarie, Ronald Liersen, Houssein El Amarnis, Peter
Elfferich, Marijn Padmos, Ton Haddeman, Michel Tuin, Aart Dekker, Lian
Baardemans (coach/ondersteuner), Leonie Steenbrink (coach/ ondersteuner)
Manuel vd Straat, Erik vd Heuvel, Floris van Ravesteyn, Miriam Wolff, Hendrik-Jan
Poort, (met kennisgeving)
Michel Tuin
Leonie Steenbrink (coach/ ondersteuner)

Notulen van 20 december jl.
De notulen worden waar nodig tekstueel gewijzigd. De notulen worden na wijzigingen vastgesteld en
goedgekeurd.

Mededelingen








Adviesgroep Organisatieverandering komt 14 januari a.s. om 15.00 samen in 5.06. Houssein
en Liliën sluiten aan.
Afscheid Jan Visser is 28 januari 15.30 op de Crooswijksesingel.
Cursus nieuwe WMCZ 7 februari a.s. 13-16u in plaats van de raadsvergadering, in ruimte 3.05.
Verhuizing kantoor cliëntenraad: Vandaag is het kantoor van CR SP naar ruimte 1.05 verhuisd.
Tegenover de trap, op de eerste verdieping.
Vacatiegeld van de Cliëntenraad SP is een vertraging mee opgelopen van een aantal
raadsleden, door de scanner. Frans heeft dit vorige week weer in orde gemaakt.
Adviesaanvraag Verhuiskostenvergoeding Marijn, Michel, Frans, Ton (schriftelijk) en Hoessein
geven zich op op 24 januari a.s. 11.00, verzamelen in 1.05.
Conferentie Medezeggenschap/ Lokale Radendag 11 februari a.s. gaat door, Djoj is helaas
niet beschikbaar dus een andere locatie wordt nog gezocht.

Thuishaven evaluatie
Hier is het DB over bijgepraat. Wat de onderzoekers opviel was de behoefte aan meer: nabijheid, een
inloop/gezamenlijke ruimte, deskundigheid van medewerkers. In maart wordt de gehele raad
bijgepraat over de besluiten en gevolgen hiervan. De raad kan dan ook wat zeggen over hoe zij de
Thuishaven ervaren of wat knelpunten zijn op de locaties volgens de cliënten.
Aart: is het ook duidelijk wat de Thuishaven is? DB: een plek waar je terecht kan, maar hoe het is
geregeld dat verschilt heel erg. Liliën: is de Thuishaven een plek waar je samen komt om te koken, of
is het een plek waar je begeleiding kan treffen? Wat betekent het voor een cliënt? Het is belangrijk
om te weten, wanneer je er woont of wilt gaan wonen bij een Thuishaven.
De raadsleden wordt verzocht om bij de achterban om knelpunten van hun Thuishaven na te vragen:
waar loop je tegen aan, hoe is de Thuishaven georganiseerd?

Succespot 2018
De raad bekijkt wat er in de Succespot zit van 2018. Onder andere: CVP extern werven, MyDrive
advies overgenomen, Mackaystraat uitbreiding is over geadviseerd, de Woonkaart is aangepast en
staat compleet op het Medewerkersportaal, Nieuwe Voorzitter, voltallig DB, Protocol Time Out en
Schorsing is in behandeling, Voordracht Tom de Meij aangenomen via Nationaal Register, nieuwe
gesprekken Slaapwacht na Nietigverklaring (de raad had toch gelijk), advies Begroting 2018 door alle
raden onderschreven, advies Buurtcirkel is overgenomen.
Veel successen zijn niet genoteerd, we willen beter bijhouden wat onze successen zijn. We gaan dit
vast agenderen en uiteindelijk aan de raad van bestuur overhandigen.
Voor nu is een succes al dat Tom de Meij en Arnold van Doorn actief zijn betrokken bij de
cliëntenraad .
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Rondvraag/ hoe gaat het op de voorziening?
Marijn: Het gaat beter, het oud papier is na vragen van mij weggehaald. De begeleider van de lokale
raad gaat weg helaas i.v.m. ander werk. Er is waarschijnlijk een ander gevonden. Het wordt steeds
drukker bij de bijeenkomsten, dat is heel goed. Met de €500 is nog niet veel gedaan. Tip: daar mag je
wat mee doen met elkaar.
Aart: Bij het laatste GO was er eten en drinken en toen was het druk. Er waren veel mensen
aanwezig. Van het budget is men gaan bowlen.
Houssein: Het gaat goed, zeiden een aantal jongens van de BW, ik kom er af en toe. Ik sluit ook aan
bij de bezoekersvergadering van AC Het Nieuwe Spoor. Het budget voor medezeggenschap is niet
uitgegeven.
Peter: Het GO is maar 4x per jaar nu in plaats van eens in de 6 weken, er lijken niet genoeg
onderwerpen. Ik ga navragen hoe het zit en ook navragen met het budget.
Liliën: De Nieuwjaarsreceptie van Buuf&Co is goed bezocht. Er komt een cursus over ‘Fris op de
werkplek’, voor als je werk hebt. Dankzij budget van de gemeente worden ook wat uitjes
georganiseerd. Er is nog wel een drempel voor veel mensen om activiteiten te ondernemen, omdat
men psychisch er niet aan toe komt. De coaches hebben een training gehad om het laagdrempeliger
te maken en er mee om te gaan. Sommige mensen kunnen niet normaal functioneren vanwege hun
‘kwaal’. Michel: is er genoeg ondersteuning? Liliën: er zijn 3-4 coaches voor cursussen, activiteiten en
ondersteuning. De coaches hebben het vaak wel in de gaten als er wat aan de hand is. Het loopt
perfect. Ik ga ook werk doen als cateringmedewerker bij Laurens Mathenesserplein.
Frans: Op de bijeenkomst van de regioraad is de adviesaanvraag van de sluiting/verhuizing van BW
Groede Hoeve afgekeurd, de cliënten(raad) zijn in het plan niet genoemd of betrokken. Zonet kreeg ik
een brief onder ogen dat de sluiting veel eerder is, dat klopt ook niet. Zowel de cliëntenraad van BW
Groede Hoeve als de regioraad Spijkenisse zijn niet betrokken. Van het medezeggenschapsbudget is
men uit eten geweest, dankzij de manager mocht het wat worden overschreden.
Michel: Ik ben i.v.m. vakantie even niet op BW Tagore geweest. Dit jaar gaan we van het budget iets
voor cliënten doen. 22 januari is er weer een GO.
Ton: Bij de BW kwam een begeleider naar me toe, zij wilden liever het geld van cliënten in het
kantoor bewaren, maar het advies van de CR is dat er in elke kamer een kluisje voor wordt gebruikt,
zoals het medicijnkluisje. Ik ga ook achter het medezeggenschapsbudget aan, mogelijk wordt het
gebruikt voor de maaltijd die voor elk GO wordt geserveerd.
Ronald: Ik ben op tweede Kerstdag op de BW geweest. Ik heb een probleem van Ziggo op de BW
opgelost.
Leonie: De raad mag blij zijn met het Dagelijks Bestuur, zij werken pro actief o.a. nu met de
verhuizing.
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