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     Notulen 

 

Van de overlegvergadering van de cliëntenraad op dinsdag 29 maart 2022 om 14.00 
uur in de Regentenkamer in het Dienstencentrum OBG. 

 

Voorzitter:  Gemma Everkes 

1. CR2022-23* Opening en vaststelling van de agenda. 

     

2. Mondeling  Mededelingen.       

    Gemma Everkes en Frans Rosendaal hebben op 15 maart 
    2022 een overleggesprek gehad met vertegenwoordigers 

    van VGZ Zorgkantoor. Er was een grote agenda, die  
    niet in zijn geheel kon worden afgewerkt. Het was ook een 
    kennismakingsgesprek. De vertegenwoordigers waren  

    tevreden over de duidelijke doelstellingen die OBG heeft 
    aangegeven. Vermoedelijk volgt er in mei 2022 een  

    vervolggesprek. In september 2022 er is inkoopoverleg. 
             
  

3. Mondeling  Ingekomen post.       
    Er is geen ingekomen post. 

 

4. CR2022-24* Concept notulen vergadering van 22 februari 2022 • 

    correctie op pagina 1, punt 2 mededelingen, Corona  
    beleid, 2e regel: tekst open wijzigen in van kracht.  
    Na deze wijziging zijn de notulen van de CR vergadering  

    van 29 maart 2022 vastgelegd. 

                
  

Besluitvormend. 

5. CR2022-25** Voorlegger invoering gewijzigde ALV 

 CR2022-25.1 Algemene voorwaarden 

 CR2022-25.2 Brief aan cliënt Dienstencentrum OBG 

 CR2022-25.3 Overeenkomst Dagbesteding (concept 2) 

 CR2022-25.4 Veelgestelde vragen ActiZ 

 CR2022-25.5 Zorgverleningsovereenkomst (concept 2) 

    Directeur/bestuurder komt aan het begin van de   
    vergadering een toelichting geven over agendapunt 5. 
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    De ALV ( Algemene Leveringsvoorwaarden) zijn wettelijk 
    bepaald.        

    Betreffende CR2022-25.1 bij 1.3 tekst aanvullen bij  
    laatste regel met VWS.      

    Betreffende CR2022-25.2. bij de brief 2e regel moet tekst
     worden: Onderdeel van die 
zorgverleningsovereenkomst      zijn tweezijdige algemene 

voorwaarden. Vraag van de      cliëntenraad om de 
begeleidende brief aan te passen en      de wijzigingen van 

de ALV eenvoudiger en korter aan te      geven.   
          De Cliëntenraad 
besluit tot een positief advies over     de ALV, bij 

invoering van de gewijzigde       
 documenten. 

  

Opinievormend. 

         

Informatief. 

6. Mondeling  Kascommissie over financieel overzicht CR 2021.  
    Na controle van het boekjaar 2021, is door de   
    kascommissie decharge verleend aan de penningmeester 

    van de Cliëntenraad OBG, voor het gevoerde beleid. 

7. Mondeling  Nieuwsbrief CR naar cliënten.     
    Dit agendapunt wordt geagendeerd voor de vergadering 

    van 26 april 2022 en hiervoor wordt ook meer tijd   
    gereserveerd.        

8. Mondeling  Concept programma bijeenkomst cliënten en cliëntenraad.

    Lies, Tonnie en Els zullen e.e.a. verder uitwerken. Nemen
    ook contact op externe personen voor deelname aan  
    forum. 

9. Mondeling  Vanaf 16.00 uur zal Mevr. Nicolette Hijweege, (COiL –  

    Centrum Ontmoeting in Levensvragen) onze gast zijn.  
    Onderwerp: Kwaliteit van leven/eenzaamheid. Na een  

    voorstelrondje van mevr. Nicolette Hijweege en mevr.  
    Sophie van Dijk, heeft de CR voorzitter Gemma de  
    achtergrond van deze bijeenkomst aan onze gasten  

    uiteengezet. Het gaat om eenzaamheid van mensen. Er is 
    een commissie opgericht “Kwaliteit van Leven”. De vraag 

    aan het COiL is: hoe bereik je eenzame mensen en hoe is 
    de expertise  van het COiL in deze ? (sociale, emotionele 
    en existentiële). Je hebt hier een verschillende aanpak  
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    voor nodig. Het begint bij goed opgeleide vrijwilligers  

    (opleiding kan bij COiL). Na training kan men al verder  
    werken. Belangrijk is laagdrempelig beginnen.  Ga werken 

    in kleine groepen. 

 

 

 

    Vanuit COiL zijn er bij OBG al enkele     
    van deze activiteiten aanwezig, zoals: +90 vrouwengroep;

    en een gemengde groep (8/10 personen). Ook kunnen  
    thema’s worden opgezet, bijv. OBG in dialoog;   

    OBG met compassie. COiL kan en wil hier wel aan mee  
    werken. Men wil vanuit COiL blijven meedenken.  
    De voorzitter bedankt beide gasten voor hun inbreng. 

         

10. Mondeling  Tekst “Wet Zorg en Dwang”.     
    De leden van de cliëntenraad vinden dat dit document  

    een duidelijke uitleg geeft. De secretaris zal informeren bij 
    de andere leden van “Lerend Netwerk”, of er bij hen  
    behoefte bestaat aan een cursus over “WZD”. 

 

Wvttk (wat verder ter tafel komt).   

 

 

Vaststelling volgende vergadering.       

            
 De volgende overlegvergadering van de cliëntenraad is op dinsdag  

 26 april 2022. 

       

 

Actielijst voor volgende vergaderingen:-  

• Besluitenlijst CR 2022-100. 

• Leden van de Cliëntenraad meedenken over werving zorgpersoneel. 

• Folder Cliëntenraad.  

• Levenstestament. 

 

   * aan te leveren door cliëntenraad. 

 ** aan te leveren door directeur/bestuurder. 

*** reeds in uw bezit. 
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