
1 
 

 

Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP, 18 mei 2017 (week 20) 

 
Aanwezig:  Frans Pijnappels, Michel Tuin, Ger Kalkman, Floris van Ravesteyn, Houssein El 

Armarnis, Marijn Padmos, Aart Dekker, Ton Perdaems, Tiny Boot 
(coach/ondersteuner) Jerry Bogarde, Liliën Doelarie, Dik Zwarts, Ronald Liersen, 
Peter Elfferich, en Leonie Steenbrink (coach/ondersteuner) 

Afwezig: Manuel vd Straat, Hendrik-Jan Poort, André de Haan, Johan Baars, Lian Baardemans 
(coach/ ondersteuning) met kennisgeving.  
Vilas Gonzalez zonder kennisgeving.  

Voorzitter: Ger Kalkman   
Notulist: Leonie Steenbrink 

 

 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

Notulen van 4 mei jl. 
De notulen worden vastgesteld en de notulen worden als externe notulen verzonden.   
 

Mededelingen  
 Vilas heeft aan Hoessein laten weten dat hij stopt met zijn lidmaatschap i.v.m. zijn gezondheid. 

 Johan Baars lijkt steeds beter te herstellen. Frans stuurt namens de CR een kaartje.  

 Rolbeschrijving coach/ondersteuners Het DB is in gesprek geweest over de rolbeschrijving. Hij 
wordt aangevuld en opnieuw gewogen. Het belangrijkste is dat de cliëntenraad goed wordt 
betrokken, het valt onder verzwaard adviesrecht. Hij komt dus weer terug in de CR.  

 5 oktober dag Raad van Bestuur en Medezeggenschap Pameijer. Men zal in groepjes van 5 
personen vanaf 12.30/13.00 1a2 voorzieningen bezoeken en daarna eten.  Aart stelt voor om de 
maaltijd ’s avonds in het restaurant van BW Langendonck te houden, hij zoekt uit of dit mogelijk is 
en koppelt het terug aan het DB. Mee gaan: Ton, Aart, Marijn, Hoessein tot 17u, Liliën, Leonie, 
Frans, Ger, Tiny, Floris, Lian. Er wil ook een begeleider mee van BW Maassluis. BW Maassluis, 
Buuf&Co, Jerry vraagt na bij AvdDoeslaan. AC het Nieuwe Spoor, Prinsenhof, AC Vlaardingen, 
presentatie Buurtcirkel stellen Floris en Peter voor. Het DB neemt nog contact op met CR GZ 
voor een bedankje voor de deelnemers.  

 7 september zal Jerry opletten wat er terug kan worden gekoppeld.  

 Overleg Arnold van Doorn: DB is in overleg geweest met Arnold van de Raad van Bestuur.  

 14 juni consultatiebijeenkomst regionaal beleidsplan Beschermd Wonen & Maatschappelijke 
Opvang: Aart, Jerry, Liliën, Floris, Ton, Frans, Leonie. 14.00 bereidt deze groep het voor en men 
loopt gezamenlijk naar het Timmerhuis.  

 MRIC meldingen (Melding Registratie Incidenten en Calamiteiten) Degene die de raad zou 
voorlichten over de MRIC meldingen is tweemaal niet komen opdagen. Het DB heeft hem 
aangesproken. Vragen die men aan Arnold wil stellen: wordt de cliënt ook geïnformeerd over de 
melding die over hem wordt gedaan? Wat wordt er met de melding gedaan? In een MRIC 
melding moet ook staan waarom het incident is voorgekomen, wat ging eraan vooraf. Dit zijn 
belangrijke punten om te bespreken met de cliënt waar het om gaat. Komt de melding ook in 
Plancare? Het doel is om de zorg in het algemeen te verbeteren, het gaat niet specifiek om de 
cliënt. De raad vindt dat het verplicht zou moeten zijn dat cliënten betrokken worden bij de 
MRIC meldingen.  

 Platformoverleg 11 mei jl. De nachtbereikbaarheid mogelijkheid (beschikking) gaat de Brede 
Raad onder de aandacht brengen bij de gemeente. Er is nu geen mogelijkheid voor een 
beschikking voor de mogelijkheid om ’s nachts iemand te kunnen bereiken van de begeleiding als 
je ambulant wordt begeleid. Ook gaat de Toezichthouder van de WMO in regio Rotterdam in 
gesprek met het Platform.   
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Plancare 2  
De raad heeft antwoorden gehad van Emma Teeuwen op de vragen die zijn gesteld.  
De raad adviseert dat:  

 De MRIC meldingen aan Plancare worden gekoppeld en zo inzichtelijk zijn voor de persoon in 
kwestie.  

 Werk en Wonen wel gescheiden moet kunnen worden. 

 Pameijer de cliënten erop wijst dat ze hun dossier mogen inzien en aanvullen.  

 Pameijer de cliënten actiever betrekt bij hun plan en doelen 

 Heb meer oog voor de bejegening, voer het gesprek over hoe men aangesproken wil worden, 
zorg ervoor dat het bejegeningsplan samen met de cliënt naar wens van de cliënt wordt ingevuld, 
het wordt ondertekend door de cliënt. Beschrijf bijvoorbeeld wie er wel of niet iemand van de 
begeleiding mee wil nemen naar het ziekenhuis of dokter.  

 
Ton meldt dat begeleiding soms mee wil naar het ziekenhuis, maar dat cliënten dit niet altijd willen. 
De andere kant ziet men ook, dat de cliënt het wel wil, maar de begeleiding te weinig tijd heeft 
hiervoor.  
 

 

Samenwerkingsafspraken 

De samenwerkingsafspraken/huishoudelijk reglement worden doorgenomen. Komt volgende keer 

weer op de agenda.  

 

Rondvraag en voorzieningen 

Peter 8 juni familiedag Jerry neemt uitnodigingen mee 

Ronald: nieuwe bewoonster 

Liliën: Buuf&Co komt veel mensen, ook veel mensen eten, veel animo.  Nieuwe kledingzaak geopend 

en meer plek voor schilderen en tekenen. Diverse activiteiten voor kinderen, inloop uit de buurt.  

 

 


