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Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP, 21 februari 2019 

(2e vergadering van februari (week 8) 

 
Aanwezig:  Frans Pijnappels, Ronald Liersen, Houssein El Amarnis, Erik vd Heuvel, Peter 

Elfferich, Floris van Ravesteyn, Miriam Wolff, Marijn Padmos, Manuel vd Straat, Liliën 
Doelarie, Ton Haddeman, Michel Tuin, Aart Dekker, Leonie Steenbrink (coach/ 
ondersteuner) 

Afwezig: Hendrik-Jan Poort, Lian Baardemans (coach/ondersteuner) (met kennisgeving)  
Voorzitter: Michel Tuin   
Notulist: Leonie Steenbrink (coach/ ondersteuner) 

Gast:  John Borst (aspirant lid Langendonck i.v.m. toekomstige vervanging Aart, 1
e
 keer) 

 
Notulen van 24 januari jl. 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. Inhoudelijk: Hoe zit het nu met de ruimte van Frans 
van der Made de Cliëntenvertrouwenspersoon? DB: voorlopig werkt hij in verschillende ruimtes, je 
kan bij de balie naar hem vragen. CR: dit is niet wenselijk. Zeker de glazen muren geven een slecht 
gevoel.  

 
 
Mededelingen 
 Wat waren de successen de afgelopen twee weken?  

o Er wordt een filmpje gemaakt over de lokale medezeggenschap door Ricardo en zijn 
raad.  

o Er zijn twee vaste computers voor de coach/ondersteuners.  
o Frans heeft de tas gegeven aan een medewerker over het boeken van een ruimte (zelf 

doen). 

 Conferentie Medezeggenschap/ Lokale Radendag 1 april a.s. in Djoj, geef het door aan Frans 
met hoeveel je komt, er zijn weinig plaatsen. Alle raadsleden worden verwacht. Als je wilt kan je 
afspreken met Manuel om samen te reizen.  

 Er is een Filmpje over lokale Medezeggenschap opgenomen door Ricardo Mekken en de 
bewoners van CR Voorne, het wordt momenteel gemonteerd door Pameijer TV. Het wordt 
getoond op de medezeggenschapsdag 1 april a.s.  

 Afspraken n.a.v. nieuwe WMCZ  De CR heeft voorgesteld zelf het concept te maken voor de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De SP raad is bezig met de lokale radendag en wil de 
cliënten op de locatie meer in hun stem laten horen. Tegelijk blijkt nu dat de raad van bestuur 
plannen heeft om de medezeggenschap te veranderen, de centrale medezeggenschap mogelijk 
samen te voegen. CR SP is verrast, dit roept allerlei vragen op zoals het niveau verschil en de 
manier waarop de GZ raad nu soms niet mee werkt. Is samenwerking wel mogelijk? 

 Sluiting/verhuizing Groede Hoeve de plannen zijn te laat voorgelegd aan de lokale CR en 
regioraad Nissewaard. De cliënten zijn overgeplaatst naar BW Spijkenisse. De procedure is niet 
goed gevolgd en de regioraad heeft ervoor gekozen om geen nietigverklaring uit te spreken 
omwille van de cliënten. Het DB gaat op bezoek 11 maart ’s avonds bij de regioraad. 

 Catering project dagbesteding gaat veranderen, het bedrijfsrestaurant krijgt een andere 
eigenaar. Het gaat in juni open beneden en een aantal cliënten gaat wel mee, maar sommigen 
blijven in het Brouwershuys. Het is niet duidelijk welke cliënten en er is geen advies gevraagd. Dit 
vindt de raad niet goed gaan, hoe worden de belangen van de cliënten behartigd? Het DB maakt 
een afspraak met Hoessein om te bespreken hoe nu verder, mogelijk naar de raad van bestuur 
want ook hierbij wordt weer de procedure niet gevolgd en geen cliënten betrokken.  
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Lokale raden  

De raad wil meer achterban contact, zeker waar er (nog) geen lokale raad is. De raad spreekt over 

hun ideeën om meer contact te hebben met de achterban.  

Een idee is om eens per maand op voorziening bezoek te gaan bijvoorbeeld. Alle raadsleden willen 

hier graag aan meewerken, mits het in hun agenda past en goed bereikbaar is. Erik wil dit wel 

coördineren. Hij kan vragen op de voorzieningen waar hij komt wanneer hun 

medezeggenschapsmomenten zij, wanneer komen de cliënten bij elkaar? Dan kunnen we daarbij 

aansluiten. Andere ideeën zijn:  

 1x per maand bij een locatie op bezoek 

 Promotiemateriaal verspreiden bij alle voorzieningen, algemene informatie naar BW’s en 

werkprojecten. Ook een soort basispakket voor hoe een lokale raad eruit kan zien.  

 BW Onderdak maakt Miriam een afspraak voor.  

 Visitekaartjes maken 

 Rekening houden met de clientenraadsleden hun ‘belastbaarheid’ en woonplek, dus in de 

buurt en passend in de agenda. 

 

Ingekomen post en adviesaanvragen 

 Adviesaanvraag Time Out en Schorsing 

Marijn, Hoessein, Ton en Erik beoordelen het definitieve stuk en de antwoorden van Arnold van 

Doorn zodat het stuk vastgesteld kan worden. 7 maart a.s. 13.00-13.30 ruimte nog onbekend 

 Adviesaanvraag Toekomst Jong Volwassenen 

Erik, Michel, Floris en Liliën adviseren als commissie over het stuk. De zorg is ook om de huidige 

cliënten. 11 maart a.s. 14.30-15.30 ruimte nog onbekend 

 

 

Rondvraag/ hoe gaat het op de voorziening?  

Erik: het team lijkt weer op orde qua personeelsbestand.  

Ronald: ik zit in een overdracht naar een andere voorziening.  

Floris: het gaat goed met de Buurtcirkel, we komen eens in de twee weken bij elkaar en er is een 

nieuwe deelnemer. 

Marijn: het gaat goed, ook met de overlast.  

Miriam: er zou overlast van ongedierte zijn bij Mackaystraat, ik ga navragen hoe het zit. 

Manuel: het gaat goed bij Klus& Werk, er komen nieuwe mensen bij. Ook bij Humanitas zijn er 

veranderingen.  

John: het was interessant, ik kom graag als aspirant lid. 

Aart: we hebben een nieuwe medewerker aangenomen, hij lijkt geschikt. Nachtdienst werd gestoord 

door een cliënt die boos was, de Humanitas nachtdienst schakelde door naar de Pameijer 

achterwacht, deze was niet blij hiermee. Wanneer mag je nu bellen als klant bij de nacht/slaapwacht? 

Dit is een belangrijk punt om mee te nemen in het nieuwe slaap-/nachtwacht beleid.  

Hoessein: cliënten van de catering voelen spanning door alle veranderingen en de onduidelijkheid. 

Peter: Buurtcirkel: er kwamen weinig cliënten, want begeleiding was op vakantie. Op de BW is 

binnenkort een MijnPameijer presentatie.  

Liliën: Isolde Maasdam, begeleidster, gaat weg bij AC Buuf&Co, aanstaande maandag is er afscheid. 

Het blijven eten is een probleem voor mensen met schulden, waardoor ze op het laatste moment niet 

komen opdagen voor het eten, wat weer lastig is voor de keukenmedewerkers. De afspraak is nu 

gemaakt dat men van tevoren moet betalen.  

Frans: 11 maart is er een bijeenkomst in regio Nissewaard, het DB sluit aan om het te hebben over 

de medezeggenschap en de Groede Hoeve.  

Michel: Erik en ik zijn bezig met het oprichten van een regioraad. Er komt een 

samenwerkingsovereenkomst, die nog in concept is en steeds wordt aangescherpt.  

 


