Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 2 februari 2016
Aanwezig: Piety Groeneveld, Silvia van Heugten, Martine Folkersma, Carl ter Beek, Jan van der Lyke,
Linda Heuker, Marijke Darlang
Gast: Cilly Nijenhuis, Jan Schipper
Afwezig: Gertrud Kruckels

1)

Opening

2)

Goedkeuring agenda

3)

Mededelingen/ingekomen post

Piety meldt dat ze tijdelijk 20 uur per week werkt ivm haar gezondheid. De werkdruk is hoog en er
wordt voor 2016 een jaarplan opgesteld om de prioriteiten te bepalen.
Doorstroming CR‐leden: eind 2016 zitten Martine en Marijke 4 jaar in de CR. Zij moeten dan worden
vervangen.

4)

Notulen van vorige vergadering

De notulen worden vastgesteld.

5)

Financiën en organisatie

Piety geeft een toelichting bij de begroting voor 2016. Er zijn meer inkomsten vanwege 'verblijf met
behandeling'. De ZZP‐vergoeding hiervoor is hoger. Er zijn ook extra kosten voor Ilmarinen zoals
kosten voor behandeling, medicatie en bepaalde materialen.
Voor vervoer wordt in 2016 geen aparte vergoeding meer betaald.
De personeelskosten zijn gestegen, vanwege cao en een extra uitkering.
De financieringskosten van de leningen zijn gedaald dankzij een lagere rente.
Er is slechts een klein overschot op de begroting. Dit betekent dat de structurele kosten goed in de
gaten moeten worden gehouden en dat er strak moet worden gestuurd per maand.
Tegenvallers zoals de ijzeldagen in januari die niet worden vergoed, drukken zwaar op de begroting.
De CR zal een positief advies uitbrengen.

6)

Roostering

Loopt steeds soepeler. Er wordt geprobeerd om stagiaires die goed bevallen en die al zijn ingewerkt,
ook in te zetten gedurende de zomerperiode.

7)

Voortgang zorgplan ‐ dagrapportage

Er wordt al druk gewerkt met het nieuwe systeem. Positieve punten zijn met name de mogelijkheid
dat meerdere disciplines inhoud invoeren in het kader van de opzet van Eén cliënt, één plan.
Er is geen nieuws over de dagrapportage. Carl vraagt dit na bij Peter Huging.

8)

Nieuws over regel‐/wetgeving zorg

Er komt een ouderavond voor de nieuwe regeling omtrent Verblijf met behandeling.

9)

Taxivervoer

Het taxivervoer door Pleizier wordt binnenkort geëvalueerd. Het lijkt goed te verlopen, maar hier en
daar zijn er problemen, met name over de reisduur. Ouders wordt gevraagd input aan te leveren
voor de evaluatie.

10)

Wonen/logeerhuis

Veel logés, deeltijd wonen loopt ook goed. Voor een optimale benutting van de kamers boven is de
verbouwing een voorwaarde.

11)

Contact ouders

N.a.v. Aanbeeld:
de samenwerking met Novo en de Zijlen verloopt goed. In samenwerking is een filmpje gemaakt voor
presentatie bij de gemeenten.
Marijke zal voor het volgende Aanbeeld een stukje schrijven over de inbreng van de CR in de
themawerkgroepen.
Komende ouderavonden:
‐
‐
‐

warmte
de toekomst van Ilmarinen, de rol van de antroposofie en de mogelijkheden voor
woningen/werkplaatsen, verbouwing.
Informatie voor woonhuizen over verblijf met behandeling

12) Rondvraag
Cilly: merkt op dat er veel positieve veranderingen zijn, o.a. op het gebied van kennisverbetering.

Volgende vergadering: 8 maart

