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Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP, 1 maart 2018 

(1e vergadering maart (week 9)) 

 
Aanwezig:  Ger Kalkman, Liliën Doelarie, Frans Pijnappels, Peter Elfferich, Erik vd Heuvel, Marijn 

Padmos, Ton Haddeman, Michel Tuin, Houssein El Armarnis, Ronald Liersen, Leonie 
Steenbrink (coach/ ondersteuning) Floris van Ravesteyn, Hendrik-Jan Poort, Miriam 
Wolf (aspirant lid, 1

e
 keer) 

Afwezig: Aart Dekker, Lian Baardemans (coach/ondersteuner) David Hooi, Ton Perdaems, 
Manuel vd Straat, Dik Zwarts(met kennisgeving), Jerry Bogarde, André de Haan 

Voorzitter: Ger Kalkman  
Notulist: Leonie Steenbrink  

 

 

Notulen van 15 februari  
Floris is bij Buuf en Co geweest. De notulen worden verder nog tekstueel aangepast, inhoudelijk zijn 

ze na aanvulling goed gekeurd en vastgesteld.  

 
 

Mededelingen/ afspraken komende tijd: 
 Politieke Bijeenkomst Nissewaard was goed bezocht. De accountmanager neemt nog contact 

op met de CR. De politieke bijeenkomsten in Schiedam en Rotterdam gingen niet door i.v.m. te 

weinig belangstelling.  

• Forensische Zorg is besproken met Aart Saly. Hij is deskundige vanuit Mozaik op dit gebied. Hij 
vond het advies van de cliëntenraad heel goed. Hij deelt de zorg dat de teams van Pameijer nog 
niet klaar zijn om de forensische cliënt te ondersteunen. De CR zal opnieuw een reactie maken 
voor Pameijer. Het DB maakt een concept en Erik leest mee.  

• 23 april komt de centrale raad van de RIBW Brabant ons bezoek van 10.00 -16.00. Jerry, 
Floris, Lilien, Michel , Marijn, zijn aanwezig.  

• Bezoek Thuishaven Zaagmolenstraat: Peter, Frans van der Made en Leonie zijn bij Thuishaven 
Zaagmolen geweest. Onderwerp was onder andere: is de gezamenlijke ruimte voor het team of 
van de bewoners?  

• Studiedag voor nieuwe raadsleden er is dinsdag 27 maart a.s. weer een studiedag voor nieuwe 
raadsleden, op Provenierssingel 66 achter CS. Ton H., Marijn, Frans, Michel.  

• Veiligheid Het DB heeft n.a.v. afgelopen vergadering gesproken met Mirjam Althuisius over 
Veiligheid.  

• Ervaringsdeskundigheid onderzoeksresultaten zijn 21 februari jl. teruggekoppeld. Erik is 
geweest. Er zal meer bekendheid worden gegeven over hoe ervaringsdeskundigen ingezet 
kunnen gaan worden en hoe medewerkers hen kunnen bereiken. Ervaringsdeskundigen hebben 
bijvoorbeeld Howie The Harp gedaan. Ook zal men aandacht besteden aan hoe medewerkers de 
ervaringsdeskundigen zien, dus als volwaardige collega’s en niet als cliënten.  

• Aanstelling ervaringsdeskundigen Plus Sport Ger heeft sollicitatiegesprekken namens de CR 
gevoerd en er is een nieuwe medewerker Sport hiervoor aangenomen.  

• 5 april a.s. inloop E-ondersteuning van 16.00-17.00 in de Huiskamer van Pameijer kan je dan 
meer informatie krijgen over de digitale ondersteuning.  

• Brand BW Roobrughof Er is brand geweest op de algemene gang in de meterkast, door een 
open deur de woning ingeslagen. Men is niet gewond gelukkig. Erik hoort binnenkort meer.  

 
  

Verzwaard advies over functies primair proces algemeen: Flexpool, Pameijer Klas, 
Stagiaires  
 
De raad heeft verzwaard adviesrecht over een aantal functies, maar hoe willen zij dit uitoefenen? 
Deze medewerkers worden centraal aangenomen, maar werken uiteindelijk lokaal. Ook heeft een 
lokale cliëntenraad medezeggenschap over de teamsamenstelling. De raad komt tot een voorstel dat 
zij zullen adviseren om ervoor te gaan zorgen dat er medezeggenschap zal zijn over deze 
medewerkers.  
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Hoe gaat het op de voorziening/ rondvraag 
Floris: met de Buurtcirkel zijn we samengekomen bij de IJsbaan Kralingen.  
Miriam: ik ben ook aangesloten bij de Buurtcirkel 
Ronald: ik val niet meer binnen Thuishaven Talingstraat, mogelijk val ik binnen het ambulant 
zorgteam in de buurt, daar wordt nu naar gekeken.  
Marijn: men wil meer begeleiding aanwezig laten zijn, het is nog niet begonnen, maar dit n.a.v. dat er 
veel speelde de afgelopen tijd.  
Hoessein: het gaat goed op de Schiekade.  
Erik: er is een nieuwe medewerker begonnen, er komen nog meer sollicitatiegesprekken. Er zijn nog 
2 medewerkers ziek. De Helena gaat weer varen, misschien iets voor de CR.  
Peter: er was dus GO, we hebben afscheid genomen van een medewerker. Met de Buurtcirkel 
dronken we koffie bij iemand thuis.  
Lilien: er was wat voorgevallen bij Buuf&Co, het is nu uitgepraat. Leuk dat Floris een bakkie kwam 
doen. Het gaat goed in het AC, ik krijg steeds meer verantwoordelijkheden, even wennen. Iris wil 
graag komen vertellen over het AC als projectleider, de raad wil dit ook. Leonie mailt een 
datumvoorstel naar Lilien hiervoor. Mogelijk kom ik binnenkort ook wonen bij Pameijer, er zijn 
toekomstplannen.  
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