Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 31 mei 2016
Aanwezig: Piety Groeneveld, Gertrud Kruckels, Martine Folkersma, Jan van der Lyke, Linda Heuker,
Carl ter Beek, Marijke Darlang
Afwezig: Silvia van Heugten
Gast: Cilly Nijenhuis, Lucet Pleizier

1)

Opening

Voor Jan is dit de laatste vergadering, omdat zijn dochter Ilmarinen gaat verlaten en overstapt naar
school. Er zijn dus nieuwe leden nodig. Dat is ook de reden dat Lucet is uitgenodigd. Zie verder punt
11.

2)

Goedkeuring agenda

3)

Mededelingen/ingekomen post

Inkomend: uitnodiging voor lezing van NPGZ.

4)

Notulen van vorige vergadering

N.a.v.: Jan merkt op dat punt 7 niet klopt, dat het technisch wel mogelijk is om dagrapportage voor
ouders te realiseren vanuit Qurentis. Feit is dat dit voor Ilmarinen momenteel niet haalbaar is
vanwege beveiliging en privacy. In het kader van de verbeterde rapportage volgt het personeel een
training over rapportage op doelen.
Rondvraag: incidentmelding door Cilly is voor deze keer opgelost. Het protocol en de communicatie
daaromheen worden door Silvia en Gertrud meegenomen in hun teams.

5)

Financiën en organisatie

De jaarrekening is opgesteld door de accountant. Het bleek dat door conversies in het verleden van
het ene systeem naar het andere discrepanties zijn ontstaan in de kostenrapportage. Het resultaat is
nu toch een lichte plus voor 2015. Het hele systeem is nu doorgelicht. Reorganisatie van de financiën
moet leiden tot meer en tijdiger inzicht.
Op korte termijn wordt besloten waar de administratie wordt ondergebracht: Ydrasil, Olmenes of de
Zijlen. De Zijlen heeft een omvangrijk automatiseringssysteem met salarisadministratie, financiële
administratie, HRM en rapportage.
CR ontvangt de jaarrekening via de mail.
WLZ: de WLZ‐indiceerbaren moeten vóór 1 juli worden ingedeeld voor profielen. Ook zwaardere
gevallen die eigenlijk voor WLZ in aanmerking zouden moeten komen, worden verwezen naar de
jeugdwet. Dit betekent minder inkomsten.
Carl vraagt of het budget van een kind ook daadwerkelijk aan dat kind wordt besteed of dat alles
bijeen wordt gevoegd. Ilmarinen kan voor alle kinderen hetzelfde tarief declareren. De individuele
behoeften worden opgenomen in de doelen in het zorgplan. Als de financiering onvoldoende is, kan
meerzorg worden aangevraagd of behandeling individueel. Onderwerp voor een volgende
vergadering: cliëntgebonden financiering
Zorgkantoor: Piety en Martine zijn op bezoek geweest bij het zorgkantoor om de speciale situatie van
Ilmarinen te benadrukken. Ilmarinen werkt met een zware doelgroep in een kleinschalige instelling.
Vindt het zorgkantoor het belangrijk om dit te ondersteunen? Bij grotere instellingen kunnen
verliezen worden gecompenseerd, bij Ilmarinen kan dat niet. Brandbrief?

Het zorgkantoor wil voor zover mogelijk wel meedenken en meewerken, zoals bijvoorbeeld de
bekostiging van overproductie.
Het zorgkantoor heeft ook aangeboden om voorlichting te komen geven op een ouderavond.
6)

Roostering

In de dagbesteding wordt standaard gewerkt met twee flexwerkers. Zij vullen gaten op bij ziekte of
als medewerkers om andere redenen afwezig zijn.
Voor de zomervakantie is de planning rond. Hiervoor is personeel ingehuurd dat al bekend is bij
Ilmarinen.

7)

Zorgplannen

De digitalisering van de zorgplannen verloopt volgens plan. Rapportage door medewerkers in het
systeem volgt nu.
Ook wordt weer een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden.

8)

Nieuws/veranderingen regelgeving

Zie ook punt 5. Orthopedagoog Chantal heeft meer uren gekregen om te zorgen dat alle rapportage
en zorgplannen in orde zijn, nu 32 uur.

9)

Taxivervoer

Verloopt op zich goed, alleen dekt de vergoeding bij lang na niet de kosten. Brandbrief?
10)

Wonen/logeren

De verbouwing gaat van start: er is een commissie gevormd van 3 ouders. Eerst wordt bij het
logeerhuis beneden een rolstoelkamer extra gerealiseerd. In de woonhuizen is de 7e kamer deels
bezet, er zijn 8 bewoners nodig om het rendabel te maken. Marijke zoekt na of CR advies moet
uitbrengen.
Dagbesteding/KDC is goed gevuld.

11)

Contact ouders

Ouderavond wonen: planning in september. Zorgkantoor hiervoor uitnodigen.
Nieuwe leden CR: Marijke schrijft stukje voor Aanbeeld. Iedereen kijkt naar mogelijke gegadigden.
Gertrud geeft door wanneer nieuwe ouders hiervoor geschikt lijken.

12) Rondvraag
Gertrud: niet gelukt om bezoek aan Cliniclowns te organiseren dit jaar. Eventueel alternatief: 27
augustus
Lucet: weet nog niet of rol in CR iets voor haar is
Cilly: is naar lezing Chiel Egberts geweest, er waren ook medewerkers van Ilmarinen. Mogelijk komt
er een vervolg.
Linda: heeft contacten met een school. Meer informatie volgt
Jan: neemt afscheid
Volgende vergadering: 12 juli

