
1 
 

 

Notulen Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad Sociale Psychiatrie  

15 april ‘21 (2e vergadering van april (week 15) 

 
Aanwezig:  Frans Pijnappels, Erik v.d. Heuvel, Marijn Padmos, John Borst, Peter Elfferich, Hendrik-

Jan Poort, Ton Haddeman, Floris van Ravesteyn, V.S. (eerste helft), Miriam Wolff (iets 
later), Wessel Hartman, Aart Dekker, Lian Baardemans (C/O), Leonie Steenbrink (C/O) 

Afwezig:  Liliën Doelarie, Hoessein El Amarnis, Manuel v.d. Straat (met kennisgeving)  
Voorzitter:  Erik van den Heuvel 
Notulist:  Leonie Steenbrink (coach/ ondersteuner) en Lian Baardemans (coach/ondersteuner) 

Gasten: Christiaan Merkuur, bestuurssecretaris  

 
Agenda vaststellen 
De agenda is vastgesteld.  
 

Notulen 1 april en maart 2021 
De notulen worden besproken en vastgesteld.  

 
Evaluatie coach/ondersteuners 
Regelmatig wordt de samenwerking tussen de cliëntenraad en de coach/ondersteuners 

geëvalueerd. Christiaan Merkuur, bestuurssecretaris, is formeel leidinggevende van de 

coach/ondersteuners. Hij is daarom aanwezig bij dit overleg, om met de raad te spreken over hun tip 

en top voor de coach/ondersteuners. Na afloop spreken de coach/ondersteuners dit als medewerker 

weer door met Christiaan, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Deze evaluatie doen we per 

persoon. Voor de pauze de ene coach/ondersteuner en na de pauze de andere coach/ondersteuner. 

In de notulen is het niet vastgelegd, omdat het persoonlijk is.  

Chris herkent wat de leden zeggen en heeft geen onverwachte dingen gehoord: het past bij het beeld 
dat hij heeft van Lian en Leonie.  

 
Chris zal binnenkort een apart gesprek houden met Lian en met Leonie. De samenvatting daarvan 
koppelt Chris dan terug tijdens een ander overleg, wat er op hoofdlijnen is gedaan.  

 
Aan Chris wordt gevraagd of Leonie en Lian de eventuele tips en tops aan elkaar aan Chris kunnen 
doorgeven. Mochten ze er al zijn. Dat kan. Chris neemt deze tip ter harte, om hiernaar te vragen bij 
beiden. 
 
Chris vindt evalueren goed om te doen. Je neemt het werk, elkaar en jezelf dan serieus. Dank voor 
jullie bijdragen. Erik bedankt Chris. 

 
Mededelingen  
o Successen afgelopen 2 weken  

 DB heeft een gesprek met de cliënten van ICT Academie gehad. Zij hebben een 

verandering in het project gehad. Ze zijn hierbij goed betrokken en waarderen het dat de 

cliëntenraad SP contact met hen opnam. 

 Wessel is met ingang van deze week dagelijks bestuurslid.  

 DB heeft een interview gehad met Zorgbelang voor een onderzoek van de Erasmus 

Universiteit over hoe de (lokale) cliëntenraad is betrokken bij de corona maatregelen het 

afgelopen jaar.  

o WMCZ-voortgang:  

 Er komt een nieuwe instemmingsaanvraag. De Raad van Bestuur heeft een overleg gehad 

onderling over hun eigen standpunten en dit is verwerkt in de nieuwe stukken.  
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 DB heeft, via Loes den Dulk, nu adviseur Xandra van der Kruk van Raad op Maat bereid 

gevonden om de WMCZ te bespreken. Zij heeft de stukken toegestuurd gekregen en gaat 

22 april in overleg met DB en Floris.  

 26 april a.s. om 14.00 digitaal (Teams) is er een afspraak waarin de 

communicatiemedewerker Joyce en kwaliteitsmedewerker Jessica met de raad in gesprek 

gaan over welke informatie teams en cliënten nodig hebben over de nieuwe WMCZ. DB, 

Floris, Miriam en John melden zich aan. 

o Vaccinaties lijken nu ook met voorrang beschikbaar te komen voor intramurale WMO-cliënten, 

die in een BW wonen. De lobby van Valente, mede op aandringen van Pameijer, heeft hierbij 

geholpen. We wachten af wanneer de vaccinaties beschikbaar zullen zijn. Ga wel in op de 

uitnodiging van de huisarts, mocht je die eerder krijgen. Dan heb je je vaccinatie waarschijnlijk 

eerder. 

o Pameijer Media heeft morgenochtend een uitzending van Pameijer TV over vaccineren. Dit is 

via de mail gedeeld en komt ook via de CR app. 

Rondvraag 

 Aart en John: we hebben nog geen bericht over wanneer het GO zal zijn. De medewerkers hebben 

het erg druk, er zijn veel medewerkers aanwezig. Hiervoor kan je met de manager in gesprek, ook 

over het GO. Je mag de manager daar ook over bellen. John zal contact met haar op nemen.  

 Miriam: ik ga vanmiddag naar de Buurtcirkel.  

 

 


