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Notulen  Bijeenkomst Centrale Cliëntenraad Sociale Psychiatrie, 4 juli 2019 

(1e vergadering van juli (week 27) 

 
Aanwezig:  Frans Pijnappels, Liliën Doelarie, Peter Elfferich, Hoessein El Amarnis, Erik vd 

Heuvel, Marijn Padmos, Michel Tuin, John Borst, Ton Haddeman, Floris van 
Ravesteyn, Wessel Hartman (toehoorder Kapiteinsbuurt, 1e keer), Leonie Steenbrink 
(coach/ ondersteuner) 

Afwezig: · Hendrik-Jan Poort, Aart Dekker, Manuel vd Straat, Miriam Wolff, Lian Baardemans 
(coach/ondersteuner), Ronald Liersen (met kennisgeving) 

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

Gasten:  Ton Dekkers, Clarissa Silva, Joke Teeuw, Mirjam Giphart, Wouter vd Berg.  

 
Agenda vaststellen 
De agenda is vastgesteld, de raad maakt kennis met Wessel Hartman, aspirant lid namens 
Kapiteinsbuurt.  
 

Notulen van 20 juni jl. 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd inclusief wijzigingen.  
 

Ervaringsdeskundigheid en Herstel ondersteunende Zorg binnen Pameijer 
Mirjam, Joke, Wouter, Clarissa en Ton schuiven aan om met de raad te spreken over 
ervaringsdeskundigheid binnen Pameijer Woont en het project herstel ondersteunende zorg binnen 
Pameijer.  
 
‘Er loopt een proef met een apart team met alleen ervaringsdeskundigen binnen Pameijer. Eén van 
de taken en doelen in het plan is medezeggenschap, daarvoor hebben we de cliëntenraad nodig.  
De Ervaringsdeskundigen werken nog wel bij de teams, maar onder een eigen kostenplaats en met 
andere doelen, waardoor zij niet in een rooster werken bij de teams en regelzaken hebben. Zij 
kunnen zo wat extra’s bieden om mensen te helpen met hun herstel, naast de begeleidingsuren die 
mensen al krijgen. De ervaringsdeskundigen zijn nog niet overal zichtbaar, vooral nogal bezig met 
zichzelf en werken eraan in de toekomst meer zichtbaar te zijn. De regio is Noord, Centrum en 
HISOL. Deze ervaringsdeskundigen zijn daardoor breed inzetbaar. Het was ook een soort noodgreep, 
want van de 37 FTE ervaringsdeskundigen zijn er nog 31 FTE over. Het verlengen van contracten 
was niet vanzelfsprekend. Je toegevoegde waarde laten zien als je in je eentje werkt op een 
voorziening is best lastig en je bent afhankelijk van je manager of hij je wilt houden, zeker als je geen 
uren zorg ‘levert’. We vallen onder 3 managers, maar Caroline van Haften heeft het als 
aandachtsgebied. 
 
De raad vindt het belangrijk dat de ervaringsdeskundigheid Pameijer breed wordt ingezet. Hoe is de 
koppeling met andere onderdelen van Pameijer die herstel ondersteunende zorg zoals OGW? 
Ervaringsdeskundigen zoeken de samenwerking met de trainingen die worden gegeven binnen 
Pameijer.  
 
Binnen het plan van aanpak is er een onderdeel over cliëntparticipatie, er wordt afgesproken om 
verdere afspraken te maken om elkaar hierover verder te spreken. Clarissa neemt het initiatief. Een 
andere vraag voor dan is: wat doen we met signalen, kunnen we elkaar versterken?  
 
 
Profiel raad van bestuur vacature 
De raad bespreekt het profiel wat de Raad van Toezicht heeft voorgesteld voor de kandidaat Raad 
van Bestuurslid. De punten die zij aanvullen/onderschrijven:  
 

 Onbevooroordeeld 

 Open, benaderbaar 

 Begrijpelijk Nederlands in spreken en schrijven 

 Kennis van rechten en plichten, zoals de WMCZ 
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 Improvisatievermogen 

 Kennis en ervaring met diverse doelgroepen en het onderscheid kennen 

 Visie op dienstverlening aan cliënten.  

 Drijfveer: iemand wil niet alleen dit werk voor het geld, maar voor deze zorgorganisatie 
werken 

 Inlevingsvermogen voor cliënten en hun naasten 

 Sociaal, goed met mensen omgaan 

 Ervaring bij een zorgorganisatie 

 Ervaring in sociale psychiatrie 

 Recht door zee 

 Verbindingsvermogen, dwarsverbanden kunnen leggen 

 Frisse blik naar de toekomst 

 Weet het verschil tussen cliënten en patiënten 

 Moet het kunnen vinden met Arend en Arnold 

 Iemand die langer blijft 

 Iemand met een ‘jonge’ visie 

 Openheid over (eigen) ervaring, transparant ook naar achterban 

 Academisch  

 Analytisch vermogen 
 
 
Namens de raad zal een commissie bij de gesprekken over de vacature/sollicitatie van Raad van 
Bestuur zijn: Floris, John, Erik, Liliën, zij komen 15 juli 10.30 bijeen in ruimte 1.05. 
 

Mededelingen en voortgang lopende zaken 
 Wat waren de successen van de afgelopen 2 weken:  

o het DB heeft een gesprek met Tom de Meij, Raad van Toezicht gehad. 

 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 als DB op de maandagen wel bereikbaar.  

 19 september is er raadsvergadering tot 15.15, daarna bowlen en steengrillen.  

 Gesprek Arend en DB: het was een goed kennismakingsgesprek.  

 Nachtwacht: er komt binnenkort een adviesaanvraag over de nachtwacht! Liliën en John willen 

meedenken hierover.  

 23 september Mind Verplichte GGZ bijeenkomst in Amersfoort: Miriam (via bericht), Liliën en Floris 
geven zich alvast op. Er wordt nog uitgezocht hoeveel mensen er mee kunnen.  

 

Rondvraag/ hoe gaat het op de voorziening?  

 Wessel: er loopt een en ander langs elkaar. Bij de komende vacature zijn voor zover ik weet nog 

geen cliënten betrokken. De medezeggenschap wordt een steeds grotere uitdaging op de 

voorziening.  

 Marijn: 15 juli-15 augustus op vakantie. 

 John: het gaat goed. Bij het laatste GO was ik niet. Tip: wees altijd aanwezig en vraag om het 

verslag zodat je op de hoogte bent. 

 Hoessein: maandag 8 juli 16.00 is bij restaurant Digters de kennismaking, iedereen is welkom.  

 Peter: er was een BBQ bij het Nieuwe Spoor met vrijwilligers.  

 Liliën: voorstel om te komen lunchen bij AC Buuf&Co 16 juli a.s. informatie over Buuf&Co. Alle 

raadsleden zijn welkom vanaf 11.30 Mathenesserlaan 26. Peter, Liliën, Michel, Erik, John 

spreken af via de app.  

 Michel: er is een lokale raad BBQ, georganiseerd voor alle bewoners en begeleiders. 

Ontwikkelingen rondom regio medezeggenschap worden georganiseerd.   

 


