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Notulen   Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP (week 27) 5 juli 2012 
 
Aanwezig:  Jan Visser, Ger Kalkman, Hendrik-Jan Poort, Dirk Zwarts, Frans Pijnappels, Manuel 

van der Straat, Lian Baardemans (administratieve ondersteuning), Wim van de Wolf, 
Leonie Steenbrink (coach/ondersteuner), Cor van Voorthuizen, Vilas Gonzales, 
Cynthia van Beek,  Koos Bijlholt, Hoessein El Amarnis, Miriam Wolf 

Afwezig:  Met kennisgeving: Fons Wakkers, Thomas de Haan, Johan Baars, zonder 
kennisgeving: Sonja Schoolwerth,   

Toehoorder  Peter Elfferich (BW Oude Noorden) Linda Sendoquen (woonvorm Kobelhof)  
Voorzitter: Jan Visser 
Notulist: Lian Baardemans  
 
Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom. Er vindt een voorstelrondje plaats 
 
Vaststellen notulen 21 juni 2012   
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld met wijzigingen. 
Naar aanleiding van:  

• Dirk: Admax medewerker zijn ingelicht over de veranderende werkzaamheden. Het drukwerk 
gaat naar Pameijer Print. 

• Bijlagen ondersteuningsmethode is goedgekeurd. 
• Bereikbaarheid ambulante woonondersteuning is verbeterd door de kritische vragen van 

Manuel. 
 
Mededelingen 
• Hendrik-Jan; er komt een nieuwe website Pameijer, gebouwd door een extern bureau, met een 

duidelijke navigatie, zodat iedereen makkelijk informatie kan vinden. Omstreeks september/ 
oktober 2012 moet de site klaar zijn. Afspraak: bij de mededelingen komt  vast op de agenda 
de  voortgang bouw website Pameijer. Verder wordt er een afspraak gemaakt over eventuele 
koppelingen met website Pameijer en de website cliëntenraad SP. 

• Hendrik-Jan heeft de links verbeterd op de website van de cliëntenraad SP. DB bedankt hem voor 
zijn werk. 

• 2 juli commissie financiën; 4 en half miljoen is er over van het budget van 2011, doordat er te 
weinig personeel op de voorzieningen is ingezet. Dat zijn 10 fulltime krachten voor heel Pameijer. 
Cliënten hebben niet de zorg gekregen waar men recht op heeft. De raad ziet dat er meer 
incidenten zijn, ziekteverzuim hoger is  en er werkdruk heerst. 

• Jaarlijks uitje; Ger stelt een boottocht met barbecue voor. We kunnen ook naar het eiland 10-
gemeente of met de spido. Ideeën kan je inleveren bij Ger. 

• Naar aanleiding van De Mat heeft het DB bij Jan A aangekaart dat de klant niet krijgt waar hij recht 
op heeft. Dit was een pittig gesprek.  

• Bijlage brief die alle cliënten op de BW Adriaan van de Does hebben gehad. Deze brief scheert 
mensen over 1 kam, stelt dwingende maatregelen en strookt niet met de missie en visie van 
Pameijer. Manager Ineke Mos komt uitleg geven onder embargo. Ineke biedt excuses aan over 
de toon van de brief, maar zag op dat moment geen andere opties.  
De raad vraagt zich af of Pameijer de verantwoordelijkheid wel kan nemen, die nu de cliënten 
krijgen toegeschoven. Moet de Pameijer dit doen?  Er wordt een vervolgafspraak gemaakt met 
Ineke Mos. De  raad geeft de manager complimenten dat zij het contact aangegaan met de raad. 
Het is een moeilijk onderwerp, waar veel aan vast zit. De belangrijkheid is begrepen, maar de 
vorm is onaanvaardbaar en dit heeft men laten weten aan directie en bestuur.  

 
Verzwaard adviesaanvraag huisdierenbeleid 
Toevoegingen: 
• Wat gebeurd er na overlijden huisdier? 
• Nagaan of cliënten de financiële gevolgen kunnen dragen van het hebben van huisdier en 

daarmee de haalbaarheid. 
Adviezen Leonie:  
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• Communicatieplan naar cliënten toe. 
• Allergie van medebewoner. 
• Voorwaarden; kamer grote? 
• Leervraag voorafgaand aan proces bij het afwegen wel-geen huisdier proces. Weet je wat erbij 

komt kijken.  
• Tip Lian: Met de werkvloer bespreken; met medewerkers, zij kunnen weerstand hebben. 

 
Profielschets cliëntenraadsleden 
Voor volgende keer agenderen. Goed lezen. 
 
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
Met een hapje en een drankje wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen bestuurder en 
cliëntenraad SP ondertekend.  
 
Er is afgesproken dat de bestuurder in september bij een raadsvergadering aanwezig is en dat 
programmamanagement, missie en wat doen we daarmee en kwaliteit dienstverlening de 
onderwerpen van gesprek zijn. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng. 


