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Notulen 

Van de overlegvergadering van de cliëntenraad op woensdag 25 mei 2021 om 
14.00 uur in de Nicolaas kapel in het Dienstencentrum OBG. 

 

Voorzitter:  Margje Lubbers 

 

1. CR2021-028* Opening en vaststelling van de agenda     
 De agenda wordt door de cliëntenraad vastgesteld.     
 De voorzitter van de cliëntenraad feliciteert de directeur/bestuurder met het 429-jarig    
             bestaan van OBG. 

 

2. Mondeling  Mededelingen       
    ■  Diepte-interview door Einder     
    Doelstelling: de resultaten van het onderzoek gebruiken als input  
    voor de naam van het concept.     
    Er is onderzoek gedaan door Einder met de vraag: Wat is OBG nu?
    Middels interviews bij cliënten: hoe bevalt u het wonen in OBG?, 
    worden deze bevindingen gebruikt voor de input om een   
    passende term te vinden, die de doelstelling van OBG op een     
                                                    juiste  wijze weergeeft. Er wordt tevens aan de leden van de                                          
                                                    Cliëntenraad een document uitgereikt “OBG nieuwe profilering”. 
    ■  Evaluatie Covid-19 in werkoverleggen    
    Binnen team-overleggen wordt er gekeken naar wat ging goed en 
    wat kan er beter, met name aan de technische kant   
    ■  Project eenzaamheid      
    Dit agenda punt wordt in de agenda van de CR vergadering van  
    29 juni 2021 opgenomen. Mevr. Everkes en mevr. van Vliet reiken 
    beide een notitie uit over eenzaamheid.      
    ■  Klimaatbeheersing Omega      
    Er is een bijeenkomst geweest met BVOB over voorstellen omtrent 
    klimaatbeheersing in de appartementen van Omega. Er wordt een 
    project gestart voor zonnepanelen op het dak met airco in ieder  
    appartement. Dit betekent een huurverhoging van € 50,00 per  
    appartement voor 5 zonnepanelen. Door het plaatsen van de 
    zonnepanelen  en door ledverlichting in de openbare ruimten, kan 
    een besparing van circa € 37,50 gerealiseerd worden op de  
    energiekosten, waardoor er een netto verhoging van circa  
    € 12,50 op de woonlasten ontstaat.     
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    ■  Project AVVD       
    Algemene voorwaarden voor dienstverlening moet opnieuw     
                                                    worden geactualiseerd. Voor de zorg zijn deze goed, worden    
                                                    vastgesteld door ActiZ. Voor alle andere voorwaarden worden nu,          
                                                    samen met een jurist, nieuwe opzetten gemaakt.   
    ■  Nieuwe huisstijl       
    Hierover is de cliëntenraad al geïnformeerd. De CR zal nog wel  
    benaderd worden over het CR – logo.    
                

3. Mondeling  Ingekomen post       
    Er is geen ingekomen post. 

4. CR2021-029* Concept verslag vergadering van 28 april 2021    
 De notulen worden door de cliëntenraad vastgesteld.  

  

Besluitvormend. 

5. CR2021-030**  

Voorlegger rookvrij Dienstencentrum       
Het Dienstencentrum OBG is per 01 juli 2021 rookvrij. Door diverse medewerkers 
worden diverse stappen uitgewerkt om ook het terrein van OBG rookvrij te maken. 
Later in het jaar wordt er een voorstel gedaan met aanbiedingen aan medewerkers om 
met roken te stoppen.     
De cliëntenraad geeft instemming aan dit document.  

    

Informatief. 

6. Mondeling   
Evaluatie Voorjaars Nieuwsbrief CR       
 Diverse reacties: een goede nieuwsbrief.     

7. Mondeling   
Online-academie reactie Frans Rosendaal      
 Hij gaat informeren naar een cursus en geeft tijdens de vergadering van juni a.s. een 
reactie. 

8. CR2021-031**  
Toelichting stagiaires en leerlingen in de zorg     
 Stagiaires werken een korte periode in OBG. Zij lopen altijd mee en worden niet geteld 
in de formatie. Na de stageperiode gaan zij weer school. Leerlingen hebben een 
dienstverband met OBG. Zij gaan 1 dag in de week naar school en de andere dagen 
werken zij bij OBG.           
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Opinievormend. 

 

Wvttk (wat verder ter tafel komt). 

De directeur/bestuurder zal voor de cliëntenraad een boekje bestellen van mevr. Prof. Betty 
Meijboom “Einde levensfase”. Hoe kijkt de cliëntenraad hier naar en wat kan OBG er mee? 
            

Vaststelling volgende vergadering. 

De volgende vergadering is in woensdag 29 juni 2021, in de Nicolaas kapel.   
     

Actielijst voor volgende vergaderingen: 

 

- Leden van de Cliëntenraad meedenken over werving zorgpersoneel. 

- Folder Cliëntenraad  

- Levenstestament 

- Gedragscode (De Weijer) 

- In juli nieuwe aangevulde woordenlijst 

 

   * aan te leveren door cliëntenraad. 

 ** aan te leveren door directeur/bestuurder. 

*** reeds in uw bezit. 


