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Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad SP, 6 juni 2019 

(1e vergadering van juni (week 23) 

 
Aanwezig:  Frans Pijnappels, Hendrik-Jan Poort, Manuel vd Straat, Liliën Doelarie, Peter 

Elfferich, Hoessein El Amarnis, Aart Dekker, Erik vd Heuvel, Marijn Padmos, Michel 
Tuin, John Borst, Ton Haddeman, Floris van Ravesteyn, Lian Baardemans 
(coach/ondersteuner), Leonie Steenbrink (coach/ ondersteuner) 

Afwezig: Miriam Wolff, Ronald Liersen (met kennisgeving) 
Voorzitter: Michel Tuin   
Notulist: Leonie Steenbrink (coach/ ondersteuner) 

 
Agenda vaststellen 
De agenda is opnieuw vastgesteld, WLZ wordt toegevoegd.  
 

Notulen van 2 mei jl. 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd inclusief wijzigingen.  
 

Mededelingen en voortgang lopende zaken 
 Wat waren de successen van de afgelopen 2 weken: DB dag, lokale radendag in de nieuwsbrief, 

er is een folder beschikbaar van 113 voor suïcidepreventie op verzoek van de raad.  

 15 augustus zal er geen raadsvergadering zijn i.v.m. vakantie DB-leden (en coach/ondersteuners). 
1 augustus is er wel een vergadering. 

 De raad heeft een vakantieperiode. Na de eerste vergadering van augustus is er 3 weken 
vakantie. Daarna is het DB weer compleet. De coach/ondersteuners zijn er dan ook afwisselend 
weer. Erik en Frans zijn op de maandagen wel bereikbaar.  

 Vraag 088 nummers iedereen die Beschermd Woont gaat vragen of het bellen naar de BW en het 
hoofdkantoor nog gratis is.  

 
 

Medezeggenschapsoverleg Pameijer  

Dit vindt regelmatig plaats, hierbij is de Cliëntenraad GZ, Ondernemingsraad, Verwantenraad GZ en 
Cliëntenraad Mozaïk. Dit zijn de medezeggenschapsraden van Pameijer. De raad bespreekt hoe men 
het beste kan samenwerken, wat is belemmerend en wat is het voordeel?  

 Wie financiert de zorg? Hoe zit het met het geld?  

 De begeleiding; van personeel wordt wat anders gevraagd en is anders geschoold.  

 Men begrijpt de taal van de SP niet altijd, je zou bijvoorbeeld niet samen een potje kunnen 
schaken. Dat vraagt ook omschakelen.  

 Men vergadert anders, bijvoorbeeld met of zonder pictogrammen en plaatjes. 

 Alle mensen verschillen.  

 De manier van werken van de raad verschilt; bij SP geldt: meeste stemmen gelden, ook als de 
voorzitter het er niet mee eens is.  

 De raadsleden van SP zijn vertegenwoordigers van een voorziening. Dit is voor de CR SP een 
belangrijk punt: er moet draagvlak zijn om onze doelgroep te vertegenwoordigen.  

 Het moet mogelijk blijven om je eigen doelgroep te blijven vertegenwoordigen.  

 Er is een andere visie.  

 Er moet in de samenwerking een en ander duidelijk zijn.  

 Er moeten afspraken over de samenwerking op papier worden gezet.  

 Wat wordt er besloten en waarom, mocht iemand het niet goed vinden moet je in conclaaf gaan tot 
het goed is.  

 Er moet feedback kunnen worden gegeven.  

 We kunnen ook samenwerken, bijvoorbeeld: we zijn het eens over bepaalde oplossingen, de 
manier van rapporteren of het werken met MijnPameijer, daar kan meer uniformiteit in komen. 

 Wij kunnen alleen onze eigen doelgroep vertegenwoordigen, en een ander kan dit niet voor ons 
doen. Wij kunnen dit ook niet voor een ander. 

Eind augustus komt men samen om dit in een kleinere commissie te bespreken met de andere raden. 
Deze punten zal de CR SP meenemen.  
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Wet Langdurige Zorg en gevolgen voor cliënten Pameijer- standpunt 
Cliëntenraad SP 
 
Het DB is in gesprek geweest met Jan Alblas. Er zijn veranderingen op komst, de WLZ (wet 
langdurige zorg) wordt opengesteld voor de ‘chronische GGZ’. Ongeveer 1/3 van de cliënten van 
Sociale Psychiatrie zou ervoor in aanmerking komen. De andere cliënten blijven in de WMO, die 
vanuit de gemeentes wordt betaald.  
Wat voor de WLZ GGZ de criteria zijn is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoeveel geld van de 
gemeente (WMO) naar de WLZ zal gaan.  
 
De cliëntenraad van Leviaan (een RIBW uit Noord Holland) wil graag samen een brief sturen aan 
minister de Jonge en staatsecretaris Blokhuis om hun zorg en aandachtspunten uit te spreken. De 
conceptbrief wordt besproken, de raad kan zo opkomen voor de belangen van de GGZ cliënten.  
De raad staat achter de brief. Het lijkt erop of wij de mensen moeten wakker schudden.  
 
Vragen/zorgen/opmerkingen vanuit de raad:  

 Wat zijn de randvoorwaarden?  

 Wie is er verantwoordelijk voor waar ik geplaatst wordt, wie beslist er voor mij waar ik in val?  

 Wat is het voordeel voor de cliënt bij welke wet?  

 Hoe heb ik zelf inspraak en keuze?  

 Hoe zit het met je eigen bijdrage?  

 Hoe zit het met je uitkering en financiën?  

 Moet je opnieuw worden gekeurd?  

 Hoe zit het met wachtlijsten, heb je voorrang als je al binnen de WMO valt? Of als je een 
behandelaar hebt?  

 Waar moet je aan voldoen om in de WMO of WLZ te komen?  

 Hoe lang duurt de zorg? Is het ook ‘tijdelijk’? 

 Kan je er wel uit? Kom je van je psychiater af? Het lijkt zo wel een soort verkapte TBS?  

 Moet je verplicht verhuizen?  

 Hoe zit het met de administratieve molen, je hebt net een WMO indicatie en dan moet je weer naar 
de WLZ?  

 Waar heb ik nog keuzevrijheid in? Mag ik zelf beslissen waar ik naar toe ga?  

 Wij willen wonen en werk apart houden, niet integraal.  

 Bij wie kan ik klagen bij onderaannemerschap? Wie staat er garant voor mijn zorg?  

 Bij de GZ zijn ze afgestapt van allemaal dezelfde aanbieder, waarom nu voor GGZ wel?  

 Waarom zijn we niet goed betrokken hierbij en ingelicht hierover? 
 
Michel heeft contact opgenomen met de koepelorganisaties Mind en LOC om te vragen hoe zij hier 
bezwaar tegen maken. De organisaties vragen om wat de speerpunten zijn. De CR wil graag samen 
optrekken met andere organisaties zoals de koepels en andere raadsleden. Misschien is een 
handtekeningenactie handig, maar we weten nog niet precies wat er gaat veranderen.  
 
Michel heeft een beleidsmedewerker en jurist van Pameijer uitgenodigd om de eerstvolgende 
raadsvergadering een toelichting te komen geven.  
 

 

Gesprekspartner Raad van Bestuur Cliëntenraad SP 

Arend Vreugdenhil is de nieuwe gesprekspartner van de Cliëntenraad tot de vacature van Linda Boot 

is ingevuld. Hij komt zich nog voorstellen aan de raad in de vergadering eind juli.  
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Rondvraag/ hoe gaat het op de voorziening?  

 Liliën: Wie meldt zich aan voor een bezoek op een dinsdag vanaf 12.30 aan Buuf&Co? Michel, 

Erik, John, Floris (vanaf 13.00) melden zich aan, misschien Manuel. Liliën spreekt de datum met 

hen af. 

 Manuel: Er is een incident geweest, ik ga uitzoeken of het is gemeld bij de manager. Voor de 

cliëntveiligheid wordt afgesproken dat de gegevens worden genoteerd van degene die de zakken 

kleding inbrengen.  

 Aart: Ik neem een time out en kom 1 augustus weer. John kan Aart vervangen, het is belangrijk 

dat hij dan ook de achterban goed spreekt bij de vergaderingen.  

 Hoessein: Ik werk nu bij de Catering voor Mozaïk.  


