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Stuknummer CR2021-056

Notulen
Van de overlegvergadering van de cliëntenraad op dinsdag 28 september 2021 om
14.00 uur in de Nicolaas kapel in het Dienstencentrum OBG.
Voorzitter: Gemma Everkes
1.

CR2021-046*

Opening en vaststelling van de agenda.
De agenda wordt door de cliëntenraad vastgesteld.

2.

Mondeling

Mededelingen
Mevr. Els Jansen is afwezig, met bericht van verhindering.
■ Erkennen burgerrecht:
OBG maakt oorkonde voor burgerrecht. De gemeente heeft
voornemens hiermee accord te gaan. De familie moet wel al
beschikken over burgerrecht.
■ CTO Zvw – PREM via Nedap:
PREM via Nedap in oktober voor thuiszorg.
De verzorging werkt met initialen, Dit heeft mogelijk te
maken met de wet op de privacy. De directeur/bestuurder zal dit
nagaan en zal via de Gazette hierop antwoorden.
■ CTO WLZ – belteams:
Dit onderzoek gaat via Zorgkaart Nederland. Er dienen 2 of 3
open vragen extra gesteld worden. Geen gesloten vragen stellen.
Ook vragen naar welzijn, dit is ook belangrijk bij inspectie.
■ Subsidie P&W activiteiten:
Dit is aangevraagd voor 4 jaar. Eind 2021 zal hierop antwoord
komen.
■ Ontwikkelingen Vlierestraat – voorloper adviesaanvraag:
Alle werkprocessen zijn belangrijk voor de indeling bij de
nieuwbouw. Diverse discusses lopen nu. De clientenraad zal zeker
ter zijner tijd om instemming gevraagd worden.
■ Terugkoppeling Lerend Netwerk bijeenkomst:
Er zijn weer contacten geweest met de bestuurders van Lerend
Netwerk. De bestaande overeenkomst tussen de leden, zal worden
geactualiseerd. Ook zal worden onderzocht of het mogelijk is
gezamenlijk mensen op te leiden. Ook is er een aanvraag gekomen
van Stichting Woonzorgcentrum St. Anna te Boxmeer om zich te
kunnen aansluiten.
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■ Zorgbonus 2e tranche:
OBG heeft meegedaan voor de medewerkers bij de 1e tranche.
Bij de 2e tranche niet. Hier zitten te veel restricties aan.
■ Corona:
Indien medewerkers licht verkouden zijn, dan direct testen. Dit dient
goed gecommuniceerd te worden met de cliënten. Bij ziekte geeft
dit druk op de diverse roosters.
■ OSO (ADO):
Er wordt gekeken naar juridische houdbaarheid. Dit punt wordt
opgenomen in de agenda voor de vergadering in oktober 2021.
3.

Mondeling

Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.

4.

CR2021-047*

Concept notulen vergadering van 29 juni 2021
De notulen worden door de cliëntenraad vastgesteld.

Besluitvormend.
5.

CR2021-054**

Voorlegger CR instemming uitbreiding CTO-WLZ
De cliëntenraad besluit tot instemming met dit document.

Opinievormend.
6.

CR2021-048**

Rookvrij terrein OBG per 01 januari 2022 (met bijlagen)
Dit is een lastige kwestie en zeer risicovol.
“Op weg naar een rookvrij OBG” is een betere titel. Van
belang is om in een rustig tempo hierin stappen te zetten.
De cliëntenraad wil dit ook en sluit zich volledig hierbij aan.

Informatief.
7. CR2021-049**

Plan WLZ inkoop 2022 (met bijlagen)
Zorgkantoor drukt op de tarieven. Kwaliteitsgelden
worden toegevoegd aan de tarieven. Er volgen nog
gesprekken met het zorgkantoor. De cliëntenraad gaat na
overleg, vanaf 2022 mee doen aan de gesprekken met het
zorgkantoor.
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8. CR2021-050**

Nieuw kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (met bijlagen)
Dit punt wordt opgenomen in de agenda voor de
vergadering van oktober 2021.

9. CR2021-051**

Intentieverklaring Vlierestraat getekend (met bijlage)
OBG wil graag VPT. Er is veel onderzoek nodig naar hoe te
bouwen en op welke wijze e.e.a. ingericht moet worden.

10. CR2021-052**

Halfjaarlijks kwaliteitsverslag (met bijlage)
Er is veel respect voor medewerkers tijdens corona. Alle
medewerkers krijgen scholing om te leren omgaan met
dementie.

11. CR2021-053**

MI Q2 management info januari-juni 2021
Dit punt wordt opgenomen in de agenda voor de
vergadering van oktober 2021.

12. Mondeling

Nieuwsbrief van de CR
Er is een interview gedaan met Paul Mennink (managerzorg) en Frans Rosendaal (lid CR). Voorwoord wordt
geschreven door Gemma Everkes.

13. Mondeling

16.00 uur overleg met Mevr. J.G. Kunst R.v.T.
Mevr. Kunst geeft uitleg over de sollicitatieprocedure i.v.m.
de ontstane vacature voor een nieuwe bestuurder, via
bureau Terra Management Search. Er is een
profiel gemaakt, waaraan de nieuwe bestuurder dient te
voldoen. Er worden gemengde 2 commissies samengesteld
met leden uit de R.v.T./ MT / OR / CR, voor gesprekken
met de kandidaten.
Mevr. B. Versteegen verlaat de Raad van Toezicht. Er moet
een nieuw lid komen, mede op voorspraak van de
cliëntenraad. In januari 2022 zullen er gesprekken komen
met kandidaten en de cliëntenraad.

Wvttk (wat verder ter tafel komt).
n.v.t.
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Vaststelling volgende vergadering.
De volgende vergadering is dinsdag 26 oktober 2021, in de Nicolaas kapel.

Actielijst voor volgende vergaderingen:
-

Leden van de Cliëntenraad meedenken over werving zorgpersoneel.

-

Folder Cliëntenraad

-

Levenstestament

-

Gedragscode (De Weijer)
*

**
***

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

■ Tijdens de komende CR vergaderingen zal Mevr. Mies Broere aanwezig zijn.
Mevr. Broere woont in De Weijer en heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in
de cliëntenraad.
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