Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 19 april 2016
Aanwezig: Jan Schippers, Martine Folkersma, Jan van der Lyke, Linda Heuker, Carl ter Beek, Marijke
Darlang
Afwezig: Piety Groeneveld, Gertrud Kruckels, Silvia van Heugten
Gast: Cilly Nijenhuis

1)

Opening

2)

Goedkeuring agenda

3)

Mededelingen/ingekomen post

Inkomend: mail van zorgkantoor om CR meer te betrekken bij de zorginkoop. Bij een eventuele
vergadering wil Linda wel deelnemen.

4)

Notulen van vorige vergadering

De notulen worden vastgesteld.

5)

Financiën en organisatie

Uit de afronding van 2015 blijkt dat het jaar toch negatief is afgesloten (‐ 55.000), ondanks een goed
begin.
Reorganisatie van de financiën moet leiden tot meer en tijdiger inzicht.
Wonen moet anders worden georganiseerd. Voor de zomer wordt een besluit genomen over
personeel/bezetting
Met name voor de woonhuizen zijn de inkomsten te laag. Mede door de eis van het zorgkantoor dat
de geldstromen gesplitst moeten worden, kunnen de woningen in de problemen raken. Als elke
woning wordt verbouwd, zodat per woning 7 bewoners kunnen worden gehuisvest, dan zouden deze
problemen zijn opgelost. Voor het logeerhuis komen er 3 kamers extra.
Bouwcommissie uitnodigen voor de volgende vergadering.
Beleidsbijeenkomsten: weinig animo voor bijeenkomst over identiteit bij ouders. Het lijkt erop dat
ouders voor de sfeer van Ilmarinen kiezen, naast kleinschaligheid en goede zorg, en dat de
antroposofische identiteit niet heel belangrijk wordt gevonden.
6)

Roostering

Geen informatie

7)

Zorgplannen

Het blijkt dat het online inzien van de dagrapportage door ouders technisch nog niet mogelijk is: dit
levert te veel problemen met beveiliging en privacy op. De nieuwe verbeterde zorgplannen moeten
de basis vormen voor de nieuwe indicaties. Deskundigen zijn er nauwer bij betrokken. De aanwezige
ouders melden dat dit goed verloopt. Mogelijk kan dagrapportage via een pdf vanuit Qurentis
worden geëxporteerd. Uit de discussie blijkt dat ouders graag meer transparantie willen en heldere
communicatie.

Misschien een gezamenlijke bijeenkomst CR/OR om over het belang van het zorgplan te debatteren?

8)

Nieuws/veranderingen regelgeving

In Aanbeeld wordt gemeld over de samenwerking voor de WMO met andere zorgaanbieders.

9)

Taxivervoer

Geen nieuws
10) Wonen/logeren
Zie punt 5

11)

Contact ouders

Ouderavonden: voor de woningen voor de zomer. Andere ouderavonden later.

12) Rondvraag
Cilly: wil graag dat er meer aandacht wordt besteed aan de incidentmeldingen. Het protocol wordt
niet altijd goed gevolgd.
Jan: wil graag de stukken voor de CR op papier ontvangen. Dat geldt ook voor Carl.
Volgende vergadering: 31 mei

