Cliëntenraad
Stuknummer CR2020-040

Verslag
Van de overlegvergadering van de cliëntenraad op dinsdag 28 juli 2020 om 14.00
uur in de Nicolaaskapel van het Dienstencentrum OBG.

Voorzitter: Gemma Everkes

1.

CR2020-036*

Opening en vaststelling van de agenda
Onder agendapunt nr. 9 wordt opgenomen
“Woonwaarts problemen”. Hierna wordt de agenda door de
vergadering vastgesteld.

2.

Mondeling
a)

Mededelingen
Terugblik op coronatijd algemeen
Vanaf 13 maart “Lock down”. Het coronateam kwam
dagelijks bijeen. De richtlijnen wijzigden veel. Aan de
medewerkers werd alle informatie doorgegeven, via
medewerkers-portaal. Cliënten ervaarden de ontstane
situatie soms moeilijk. Ook ontstonden er discussies over
de maatregelen en het hanteren ervan. Medewerkers zijn
getest. In de Gazet is regelmatig informatie geplaatst over
corona, maar toch ook andere en ook leuke berichten.
De cliënten zijn tevreden over het optreden van het
Management Team van OBG tijdens te crisis.

b)

Terugblik op coronatijd financieel
De dagbesteding werd gesloten, financieel is dit een
aderlating. Er is een lage productie ontstaan, maar de
gemeente Nijmegen zal echter soepel omgaan met het
lagere bereikte productieresultaat. Veel cliënten hebben
ook de huishoudelijke hulp afgezegd. De activiteiten t.a.v.
welzijn lagen geheel stil. Waar mogelijk wordt er nu weer
opgestart.
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c)

Toelichting stand van zaken Vlierestraat.
Door de coronacrisis ligt dit project stil. Er is een
uitnodiging voor een gesprek met gemeente, Woonwaarts
en OBG, welk binnenkort zal plaatsvinden.

d)

Toelichting op Gebiedsvisie
Dit proces gaat verder. Er is een intentieverklaring pakket
opgesteld. In september 2020 gaan OBG, BVOB en
Woonwaarts verder praten over de structuurplannen
gebouwen. De betrokkenheid van bewoners zal bij de
gebiedsvisie beperkt zijn.

3.

Mondeling

Ingekomen post
Bij Cliëntenraad heeft een bedankkaart van een cliënt
ontvangen.

4.

CR2020-037*

Concept verslag van de vergadering van 28 juni 2020.
Het verslag wordt door de Cliëntenraad vastgesteld

Besluitvormend.
5.

CR2020-038**

Voorlegger Preventieakkoord. Stuknr. CR2020-005***
De vraag is: Wat willen de cliënten in OBG en in de wijk?
Wat voor activiteiten moeten ontwikkeld worden om de
gestelde doelen in het “Lokaal Preventieakkoord –
Nijmegen” te behalen.
De leden van de Cliëntenraad geven hun reactie:
-Beweegtuin: meer en samen gebruiken op vaste tijden,
wel zorgen voor goede begeleiding.
-Voorlichtingsactiviteiten: over gezonde voeding;
anti-rookprogramma voor mensen met dagbesteding;
hoe te doen met alcoholproblemen;
-wandelclubje: wel vooraf route nalopen om obstakels en
dergelijke na te gaan. Ook hier geldt zorgen voor
begeleiding. Tevens ook zorgen voor goede communicatie
over conditie van de deelnemers en ook over eventuele
kosten.
-Traceren van mensen met mogelijk financiële zorgen. Dit
is moeilijk te achterhalen,
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-Ook bij de bewoners in de wijk kan navraag gedaan
worden of er bij hen wensen zijn.
Wij zijn een kleine organisatie, dus samenwerking
zoeken in deze, met andere partijen is belangrijk.
Belangrijk is meer zicht te krijgen in waar liggen de
interesses.
Zeer belangrijk is om niet betuttelend op te treden.
Informatief.
6.

Mondeling

Aanpassingen reglement Cliëntenraad
Per 01 juli 2020 is de nieuwe wet van kracht. In verband
hiermede dient het Reglement van de Cliëntenraad te
worden aangepast. De directeur/bestuurder en de
voorzitter en de secretaris van de CR zullen dit op zich
nemen.

7.

Mondeling

Terugkoppeling gesprek met nieuwe Manager Zorg
Hr. Paul Mennink start als Manager Zorg per 01 september
2020.

8.

Mondeling

Informatie optreden Nijmeegs Mannenkoor
Er is afgesproken dat het Nijmeegs Mannenkoor op
zaterdag 08 augustus een concert zal geven voor de
bewoners van OBG, buiten op het terras. Indien de
weersomstandigheden het op zaterdag niet toelaten is als
alternatieve datum woensdag 12 augustus vastgesteld.
De Cliëntenraad is blij dat ze hierdoor iets kan doen voor
de cliënten in deze coronatijd.

9.

Mondeling

Problemen met woningvereniging Woonwaarts.
Woonwaarts gaat groot onderhoud plegen aan de liften in
woongebouw De Weijer. Er is ernstige bezorgdheid na
ontvangst van een brief van de verhuurder aan de
bewoners. Omdat de brief nogal afweek van de gemaakte
afspraken met de bewonerscommissie is contact gezocht.
Tot op heden is dat niet gelukt. De commissie maakt zich
ernstig zorgen nu onbekend is of de afspraken wel
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uitgevoerd worden en hoe vragen van bewoners over bijv.
problematische toestanden bij verhuizen uitgevoerd
worden. Het is goed om als OBG in een eventueel gesprek
Met Woonwaarts aan te geven, dat Woonwaarts duidelijk
en transparant communiceert met de bewoners.

Opinievormend.

Wvttk (wat verder ter tafel komt).

Vaststelling volgende vergadering.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag
29 september 2020.

Actielijst voor volgende vergaderingen:
- Invulling Stichting Vrienden van OBG.

*
**
***

aan te leveren door cliëntenraad.
aan te leveren door directeur/bestuurder.
reeds in uw bezit.
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