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    Notulen 

 

Van de overlegvergadering van de cliëntenraad op dinsdag 26 april 2022 om 14.00 
uur in de Regentenkamer in het Dienstencentrum OBG. 

 

Voorzitter:  Patricia Bender 

 

1. CR2022-26* Opening en vaststelling van de agenda.   

    De agenda wordt door de cliëntenraad vastgesteld. 

     

2. Mondeling  Mededelingen: Afwezig zijn: Mevr. T. van Vliet en Hr. F. 
    Grisel, met bericht van verhindering. • Benoeming nieuw 

    lid Raad van Toezicht. Er zijn twee nieuwe leden benoemd 
    in de Raad van Toezicht te weten: Mevr. Brigitte van  

    Haaften en Hr. Sander Waes – 1 jaar junior.   
    • Corona onder personeel.      
    Onder personeel zijn er ook mensen ziek/besmet, hierin  

    zijn steeds schommelingen.      
    • ALV brieven naar cliënten.      

    Na aanpassingen zijn de brieven met bijlagen naar alle  
    cliënten verstuurd.       
    • Uitkomst vergadering commissie “Kwaliteit van Leven”. 

    Er is een bijeenkomst geweest met deelnemers uit diverse 
    geledingen. De gegeven naam aan het project ( Kwaliteit 

    van Leven) zal worden vervangen. Er moet een meer  
    pakkende naam voor worden bedacht. Hiervoor zal door  
    de deelnemers worden nagedacht. Het project met HAN  

    wordt eind mei 2022 stopgezet.     
    Het Buddy project gaat  goed. Er zijn nu 8 personen en  

    het kan worden uitgebreid.      
    Om meer contact te krijgen kan er bijv. worden gewerkt  
    met een iPad, dit medium wel degelijk gebruiken om alles

    te kunnen aanbieden. Eerst volgt er een overleg met de  
    vrijwilligers. De cliëntenraad wordt van verdere   

    ontwikkelingen op de hoogte gehouden, door zijn   
    vertegenwoordiger.      
             

       

3. Mondeling  Ingekomen post.       
    Er is geen ingekomen post 
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4. CR2022-27* Concept notulen vergadering van 29 maart 2022. 
    Op pagina 2, punt 6 moet in regel 4 de tekst “en het  
    bestuur” worden verwijderd.     

    Na deze wijziging zijn de notulen van de CR vergadering  
    van 29 maart 2022 vastgesteld.     

                
   

Besluitvormend. 

5. CR2022-28 ** Voorlegger Wachtwoordenbeleid.    

 CR2022-28a** Wachtwoordenbeleid – instemming CR.   
    Het is een duidelijk document. Het geeft goed aan dat een 
    duidelijk beleid noodzakelijk is om een goede   

    informatie beveiliging te kunnen garanderen   
    (waarborgen) en waar het personeel aan moet voldoen. 

    De cliëntenraad geeft zijn instemming aan het  
    document “Wachtwoordbeleid”.     
  

6. CR2022-29 ** Jaarrekening OBG (zie ook CR2022-29a).   

    Jaarrekening OBG (29) en Accountantsverslag (29a).  
    Er volgt een uitleg over de diverse cijfers. Het geeft aan  

    dat de  financiële resultaten 2021 goed zijn. Het door de  
    accountant opgestelde verslag is een weergave van de  
    jaarrekening. Het zijn duidelijke rapportages.  

    De cliëntenraad besluit tot een positief advies over 
    de jaarrekening OBG 2021.     

             
            

Opinievormend. 

7. CR2022-31** Voorlegger CTO resultaten 2021    

 CR2022-31a** CTO resultaten 2021         
             
             

       

Informatief. 

 Mondeling  Om 14.30 komt Paul Mennink (manager zorg) uitleg  
    geven over de agenda punten  8 – 9- 10. 

8. CR2022-32** OBG kwaliteitsverslag 

9. CR2022-33** Definitief rapport IGJ 
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10. CR2022-34** Definitief rapport PREZO      
  

    De agendapunten 7-8-9-10 worden uitgelegd door  
    Hr. Paul Mennink, manager zorg.    

             
    Naar aanleiding van de rapporten van IGJ en PREZO is er 

    intern zeer kritisch naar gekeken door het MT. Er zijn  
    altijd zaken die beter kunnen.      

    De werkwijze aantoonbaar maken voor anderen. In de  
    praktijk is men goed in het werk, maar minder in het  
    invullen van de adm. handelingen via iPad e.d.   

    IGJ: communicatief en samenwerking kan beter. Ook  
    moet functiebeschrijving inhoudelijk zijn. Dit blijft altijd de 

    aandacht vragen en houden. Er komt een verbeterplan op 
    diverse onderwerpen.       
    Het zijn voor de cliëntenraad duidelijke rapporten. 

11. CR2022-35** Proces nieuw koersplan.      

    Hierover zijn bij de cliëntenraad geen vragen. Het e.e.a. is   
    duidelijk. 

12. Mondeling  Concept programma bijeenkomst cliënten en cliëntenraad

    ( redelijke tijd aanhouden voor dit agendapunt).  
    Deze bijeenkomst vergt een  goede en juiste   

    voorbereiding. De cliëntenraad verzet daarom deze  
    bijeenkomst naar september 2022. 

 

 

Wvttk (wat verder ter tafel komt).  

    De plannen voor feestweek rond 430 jaar bestaan zijn  
    redelijk rond.       
       

 

Vaststelling volgende vergadering.       

            

 De volgende overlegvergadering van de cliëntenraad is op dinsdag  
 28 juni 2022. 

       

Actielijst voor volgende vergaderingen:-  

• Besluitenlijst CR 2022-100. 

• Leden van de Cliëntenraad meedenken over werving zorgpersoneel. 
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• Folder Cliëntenraad.  

• Levenstestament. 

 

   * aan te leveren door cliëntenraad. 

 ** aan te leveren door directeur/bestuurder. 

*** reeds in uw bezit. 

 


