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Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP, 19 april  2018 

(3e vergadering april (week 16) 

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

Padmos, Ronald Liersen, Ton Haddeman, Michel Tuin, Houssein El Amarnis, Jerry 
Bogarde, Aart Dekker, David Hooi, Manuel vd Straat,  Leonie Steenbrink (coach/ 
ondersteuning) Floris van Ravesteyn, Lian Baardemans (coach/ondersteuner)  

Afwezig: Ton Perdaems, Hendrik-Jan Poort,  
Voorzitter: Ger Kalkman  
Notulist: Leonie Steenbrink  

Gasten: Studenten uit Antwerpen i.v.m. hun onderzoek naar uitvoering van medezeggenschap 

  Mieke Vermeulen, punt consultatieteam 

  Marga de Wit, punt consultatieteam 

 

Notulen van 15 maart jl. 
De notulen worden na wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd.   

 
Mededelingen / afspraken komende tijd: 
 De raad staat stil bij het overlijden van Dik Zwarts, gewaardeerd raadslid dat hen vorige week 

plotseling is ontvallen. De voorzitter dankt de raadsleden voor hun betrokkenheid.  

 Ton heeft een mooie spreuk die soms van toepassing is op het raadswerk: Paradijsvorming die 

niet voldoet aan de  werkelijkheid  

 23 april komt een delegatie centrale raad van de RIBW Brabant op bezoek van 10.00 - 15.00. 

Jerry, Floris, Lilien, Michel , Marijn, DB, Lian en Leonie zijn aanwezig in ruimte 5.05. 

 

Verdelen adviesaanvragen: 
 Consultatieteam; Hoessein, Erik, Michel en  Jerry nemen de aanvraag in behandeling, 

ondersteund door Lian. Afspraak donderdag 26 april a.s. 13.00 ruimte 0.19 
 

 Middelengebruik: Jerry, Michel en Hoessein nemen de aanvraag in behandeling. Afspraak wordt 
gepland. 

 

 Medicatiebeleid: Michel, Aart en Erik nemen de aanvraag in behandeling. Afspraak wordt 
gepland. 

 

 Time out / Schorsing: dit beleid is nog concept; dat betekent dat de raad nog een officiële 
aanvraag krijgt en dat de raad nu alvast kan meedenken. Marijn, Michel, Lilien, Erik nemen de 
aanvraag in behandeling, ondersteund door Leonie. 

 
 
Consultatieteam  
Marga de Wit, manager consultatieteam, en Mieke Vermeulen, onderzoek & ontwikkeling, komen het 
voorgenomen besluit over het nieuwe Consultatieteam toelichten.  
 
Bij een Risicotaxatie kijkt men: wat maakt het risico groter of kleiner? Welke handvatten zijn er nodig 
om goede zorg te krijgen bij Pameijer? Een risicotaxatie kan ook bij een team worden uitgevoerd, of 
bij een cliënt: kan het team deze ondersteuning leveren? Wat heeft de cliënt nodig, bijvoorbeeld qua 
type woonvorm bij deze problematiek.  
 
CR: wie bepaalt of er een risicotaxatie moet plaatsvinden? Marga: de arrangeur praat met de 
gemeente, cliënt en netwerk en vult een vragenlijst in. Wanneer daar uit blijkt dat er een risico is, dan 
gaat een gedragsdeskundige, een soort taxateur, in gesprek om een risico taxatie uit te voeren voor 
het team of de nieuwe cliënt. In heel ernstige gevallen geeft Pameijer de ‘opdracht’ terug omdat zij 
hem niet kunnen uitvoeren- ze de cliënt niet kunnen ondersteunen.  
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CR: wordt er ook gekeken of degene past bij de andere bewoners? Bij een BW op Zuid zijn veel 
incidenten en worden cliënten geplaatst die 1 op 1 worden begeleid. Marga: dat zou wel moeten 
gebeuren.  
 
CR: Waar kan men terecht? Cliënten kunnen als ze zich zorgen maken terecht bij begeleiding, CVP 
of, in de toekomst, een MRIC invullen. De raad van bestuur heeft er JA tegen gezegd. Alle MIRC 
meldingen over agressie en alle over seksueel geweld en de ernstige meldingen, worden bekeken 
door het consultatieteam.  
 
Wanneer een team niet weet wat ze met een cliënt aan moeten kunnen veel mensen meekijken, zo 
ook het consultatieteam. Het consultatieteam bekijkt wie het beste de vraag kan beantwoorden en 
gaat kijken naar wat het consultatieteam kan adviseren; is bijvoorbeeld een team overbelast, is er een 
deskundige die meeloopt nodig voor tips, zijn er hulpmiddelen die kunnen helpen om het team en de 
cliënt verder te helpen, is het nodig het ontwikkelingsplan aan te passen. We hopen dat het team en 
de  cliënt dan verder kunnen, of soms loopt het team nog even mee, of biedt bijvoorbeeld een 
opleiding aan. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij zwaar geweld, kan het consultatieteam adviseren 
om de cliënt te verplaatsen of dat beter een andere organisatie de cliënt kan ondersteunen.  
 
Ongevraagd advies door het consultatieteam: wanneer er een zorgwekkende MRIC is dan biedt het 
consultatieteam zich aan. Ook wanneer er uit de Viermaandsrapportage blijkt dat er veel bepaalde 
problemen zijn dan kijkt het consultatieteam hoe zij kunnen helpen. Ook als het ergens niet goed 
voelt gaat men daar praten. Bij nieuwe teams kijkt het consultatieteam mee; bijvoorbeeld Rozenburg 
en Mackaystraat: loopt het allemaal, kunnen we jullie ergens bij helpen? 
 
Het Consultatieteam heeft geen 24u bereikbaarheid. De manager wel, die kan ook met de bereikbare 
bestuurder of gedragsdeskundige overleggen. 
 
CR: wat als een manager niet wil dat het consultatieteam helpt? Marga: het is ongevraagd en als je 
samenwerkt bereik je het meeste. Als het niet lukt, dan staat de cliënt centraal in het gesprek dat 
wordt aangegaan.  
 
Er kunnen ook signalen uit de vakgroep Gedragsdeskundigen zijn, dan kan men een aanbod doen bij 
de teams waar dat nodig lijkt.  
 
Ook n.a.v. audits- waarbij processen en afspraken hierover worden gecontroleerd door een auditor- 
komen meldingen bij het consultatieteam.  
 
Wanneer je problemen hebt met je begeleider of met je team kan je naar de 
cliëntenvertrouwenspersoon. Je kan als cliënt zelf niet melden, maar dat kan wel via een medewerker 
van Pameijer, dat is bijvoorbeeld de cliëntenvertrouwenspersoon. Zolang het MRIC formulier voor 
cliënten er nog niet is kan je deze weg kiezen als cliënt.  
Ook via de lokale cliëntenraad – centrale cliëntenraad kan men het consultatieteam bereiken.  
 
Het consultatieteam is via de email of 010-27100 00 voor medewerkers bereikbaar, ook voor cliënten 
via de cliëntenvertrouwenspersoon. Ook vrijwilligers mogen contact opnemen, ook via een MRIC.  
 
Marga schetst het voornemen voor de samenstelling van het consultatieteam. Dit stuurt zij aan de 
raad zodat zij dit evt. nog mee kunnen nemen in het advies. Een eerdere vacature is nog niet 
geplaatst i.v.m. het wachten op advies van de CRSP.  
 
CR: we hebben eigenlijk een vertaling nodig. Marga: er wordt een werkwijze gemaakt, waaruit 
duidelijk blijkt wat het vernieuwde consultatieteam hoe en wat kan doen.  
 
CR: hoe informeer je cliënten? Marga: daar moeten we eens met de cliëntenraad over spreken over 
hoe we nieuwe en bestaande cliënten bespreken. CR: dit is belangrijk als je MRIC meldingen kan 
doen en als je via de cliëntenvertrouwenspersoon kan melden.  

 

‘Hoe gaat het op de voorziening’ + rondvraag 
Peter:  Geen bijzonderheden, we hebben koffie gedronken bij Humanitas.  
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Liliën: Er komen meer mensen op het AC, vooral als het niet regent of erg warm is. In de avond 
komen veel mensen eten. De keuken is zowat te klein. Er komen veel verschillende gevallen 
binnen, dat maakt het uitdagend.   

Frans: De eerste Thuishaven in Spijkenisse wordt volgende week geopend en de eerste vijf cliënten 
gaan dan verhuizen, naar een seniorenflat. Het aantal woningen is afhankelijk van het aantal 
woningen dat vrij komt.  

Erik: Er staan 2 vacatures open voor wooncoach, eerdere rondes hebben geen medewerkers 
opgeleverd. Er is een heftig incident geweest, de cliënt heeft excuses aangeboden. We 
hebben twee gedetacheerde medewerkers van buiten Pameijer ter ondersteuning van het 
team. Er is niet gevraagd wat voor keuze de cliënten voor detachering zouden willen. 
Uiteindelijk hadden de cliënten dit wel gewild.  

Hoessein: BW Schiekade gaat goed, er gaat een jongere zelfstandig wonen.  
Ton: Het slot is eindelijk vervangen in Maassluis.  
Miriam: Er zijn een aantal nieuwe bewoners bij BW Onderdak. Bij het GO krijgen we een pannetje 

soep en brood, daardoor komen meer cliënten.  
Manuel: Het is bij Klus en Werk vrij rustig, ik kom op TV, bij het programma In de Leeuwenhoek - 

20.25 NL  
David: Ik ben gepromoveerd bij het werkproject op de Hogeschool. Bij de Buurtcirkel doe ik ook meer. 

Ik was ook bezig met de brandmelder, die werkt niet, dit signaal herkennen meer raadsleden. 
Erik neemt dit mee. Ik doe ook mee vanuit de Hogeschool aan het Jan Last voetbaltoernooi 
en ik ga mee naar de Helena. Er is een begeleider vervangen door een flexmedewerker. 

Floris: Er komt een Buurtcirkel raad aan. Ook zijn er 4 aanmeldingen bij de Buurtcirkel.  
Marijn: Er is een nieuwe bewoner. De lokale raad heeft met de manager gesproken over wat we 

kunnen verwachten als lokale raad. Elke maand kunnen twee leden aanschuiven bij het BW 
overleg. Het aantal incidenten lijkt even wat minder de afgelopen week. Tip vanuit de CR: 
neem contact op met het consultatieteam via de cliëntenvertrouwenspersoon.  

Aart: Er was een politievoorlichting bij de flat. Een van de veroorzakers van de incidenten zal 
binnenkort verhuizen. Ik heb een medebewoner geholpen om geluidoverlast tegen te gaan 
door hem medestand aan te bieden wanneer het nodig is.  

Michel: Er is een verhaal gaande dat een arrestatieteam bij onze BW een inval heeft gedaan met 15 
man. Achteraf blijkt dat ze onterecht er waren en ze hun excuses hebben aangeboden. 
Vanavond hebben we een bijeenkomst met de regioraad. 24 april overleg met Woont 
Hesseplaats Noord. De raadsleden zijn gezamenlijk uit eten geweest.  

Jerry: Het is bij BW A vd Doeslaan rustig, het lijkt beter te gaan, wellicht door de Belgische 
professor Cauffman.  

Ronald: We moeten afscheid nemen van een medewerkster die ergens anders gaat werken. We 
moeten er aan wennen, zij was er al lang en is zeer ervaren.  

 
De studenten geven weer dat het bezoek verhelderend was: Wij nemen mee dat het goed is dat 
medezeggenschap wordt ondersteund en dat de stem van de cliënt zo goed kan worden gehoord. 
 
  
 
 
 


