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Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad Sociale Psychiatrie  

17 oktober 2019 (3e vergadering van oktober (week 42) 

 
Aanwezig:  Frans Pijnappels, Erik v.d. Heuvel, Michel Tuin, Marijn Padmos, Ton Haddeman, Liliën 

Doelarie, Aart Dekker, Manuel v.d. Straat, Floris van Ravesteyn, Wessel Hartman, 
Peter Elfferich, Ton Haddeman, Lian Baardemans (C/O), Leonie Steenbrink (coach/ 
ondersteuner), V.S. (aspirant lid 2e keer namens BW Zaagmolen) 

Afwezig: · Miriam Wolff, John Borst, Hoessein El Amarnis, Ronald Liersen (met kennisgeving) 
hendrik-jan poort  

Voorzitter:  Michel Tuin 
Notulist: · Leonie Steenbrink (coach/ ondersteuner) 

 
Agenda vaststellen 
De agenda is vastgesteld. De gasten hebben afgezegd i.v.m. persoonlijke omstandigheden. Het is 
daarom een korte bijeenkomst. 
 

Notulen van 3 oktober jl. 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. Aart: het Gezamenlijk Overleg is donderdags.  
 

Mededelingen en voortgang lopende zaken 
 Wat waren de successen van de afgelopen 2 weken: de gemeente heeft zelf aan de cliëntenraad 

Pameijer gevraagd wat zij vonden van een WLZ bijeenkomst en de overgang tot nu toe. De raad 
heeft via de Focusgroep en mail nu contact met de gemeente. Dat is handig.  

 Congres Bemoeizorg Rotterdam:  Michel en Erik gaan, er is een beperkt aantal plaatsen. 

 Afscheid Hans Karstel Hans neemt 27 november 15.30 afscheid bij Digters, alle raadsleden zijn 

uitgenodigd.  

 WLZ-bijeenkomst: 7 oktober jl. is er in Leiden een informatiemiddag over de overgang WMO naar 
WLZ: Michel, Wessel en Lian zijn geweest. Het lijkt te gaan over minder cliënten dan eerst gedacht. 
De criteria zijn zwaar. Er waren ook zorgverzekeraars, zij zullen een kwaliteitskader maken voor de 
WLZ. De aanwezigen drongen aan op medezeggenschap hierover door clientenraden. Het is nog 
niet duidelijk of men zal moeten verhuizen. Het CIZ beoordeelt of je ‘erin of eruit’ gaat. Op 
http://www.informatielangdurigezorg.nl vindt je de actuele informatie van VWS.  

 Nachtwacht: de raad bespreekt het concept advies over Nachtaanwezigheid.  

 Draaiboek verhuizen: er is een adviesaanvraag (buiten de bekende procedure om) over wat er niet 
vergeten moet worden als je gaat verhuizen, zelf of als BW. Frans, Erik, Miriam (iets later 
misschien), Aart (onder voorbehoud), Manuel, Marijn, Michel lezen mee op 7 november 12.30 
ruimte 3.05 incl.  lunch.  
 
 

Rondvraag en hoe gaat het op de voorziening?  
Erik: Het is lastig om de medewerkers te motiveren ambulante cliënten te betrekken bij de lokale 

medezeggenschap: wie is verantwoordelijk. Tip: de manager heeft hier ook een rol in.  

Ton: Er gaan twee medewerkers weg. We hebben GO gehad. Het wordt druk bezocht, want men komt 

ook voor de gratis maaltijd. Op de agenda staat o.a. het onderwerp ‘Zonnepanelen’. Er is een 

rokersoverkapping gebouwd in de tuin. Ik wijs de medewerkers op de electrische veiligheid in het pand.  

Wessel: Volgende bewonersvergadering gaat het over de lokale raad. Ik wil graag een structuur erin 

en een duidelijke agenda, zodat men goed mee kan doen. Er staat een vraag uit bij de medewerkers 

over het medezeggenschapsbudget.  

Vincent: Het is opmerkelijk dat veel medewerkers een burn-out hebben. 

Aart: Er is een nachtwacht voor een tijdelijke client. Een van de cliënten is overleden. Tip: praat eens 

met de begeleiders, persoonlijk contact maakt dat je veel weet over wat er gebeurt op de voorziening.  

Marijn: Frans, Ton en Leonie komen a.s. vrijdagavond op bezoek bij de lokale raad. 

http://www.informatielangdurigezorg.nl/
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Peter: De Buurtcirkel gaat waarschijnlijk gemeenschappelijke etentjes in de Mackaystraat organiseren. 

Met het Nieuwe Spoor gaan we naar Delft. 

Liliën: Er zijn nieuwe koks op het AC. Er is steeds meer animo om te komen, het is er gezellig.  

Frans: We zijn met de regioraad Nissewaard bezig met het werkplan 2020. We willen bijvoorbeeld een 

aantal cursussen gaan volgen en de woonvoorzieningen opzoeken.  

Michel: Een medewerker van ‘Woont Hesseplaats Noord’ is helaas overleden. Ik werd persoonlijk 

gebeld door de begeleiding. Ook is er een cateringmedewerker van het Brouwershuys overleden. 

Allemaal heftige zaken. De regioraad heeft een nieuwe onafhankelijk ondersteuner. De 

onafhankelijkheidsovereenkomst moet nog worden geregeld, er zijn wat afspraken gemaakt.  

 


