Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 6 september 2016
Aanwezig: Piety Groeneveld, Silvia van Heugten, Martine Folkersma, Linda Heuker, Marijke Darlang
Afwezig: Gertrud Kruckels, Carl ter Beek
Gast: Machiel Nijenhuis, Willemieke Stel

1)

Opening

Willemieke Stel is sinds kort beleidsmedewerker bij Ilmarinen. Ze werkt 24 uur per week.

2)

Goedkeuring agenda

3)

Mededelingen/ingekomen post

Inkomend: uitnodiging voor dag van KansPlus op 16 september
Uitgaand: goedkeuring zelfanalyse Ilmarinen in juli

4)

Notulen van vorige vergadering

N.a.v.: Qurentis: een paar ouders maken nu gebruik van toegang tot het zorgplan op afstand. Dit op
verzoek van het zorgkantoor.
Jaarrekening: 2015 is met een kleine plus afgesloten, mogelijk wordt dat nog iets meer via
nacalculatie.
Orthopedagoog: Jenny Bronsema (voorheen Olmenes) biedt 4 uur per week ondersteuning.

5)

Financiën en organisatie

De jaarrekening is met een positief resultaat afgesloten. Jaarrekening komt in de volgende CRvergadering aan de orde. De eerste helft van 2016 ziet er ook redelijk uit.
De samenwerking met De Zijlen is uitgebreid: salarisadministratie, financiële administratie, HRM en
managementrapportage worden daar ondergebracht. Die maakt o.a. een efficiëntere tussentijdse
rapportage mogelijk. De Zijlen werkt met PlanCare voor zorgrapportage, dat meer mogelijkheden
biedt dan Qurentis. Over een eventuele overstap wordt later besloten.
Aanbesteding zorgkantoor:
Ilmarinen heeft 3 ontwikkelplannen ingediend: driehoekskunde, onderwijs en welbevinden door
warmte. Willemieke geeft een toelichting. Ilmarinen is goedgekeurd om in 2017 langdurige zorg te
leveren en komt in de B-categorie terecht met een vergoeding van in totaal 96%. Alleen grotere
instellingen die meer mogelijkheden kunnen bieden, komen in de A-categorie.
De drie projecten staan ingepland en gaan de komende maanden van start of worden voortgezet
(onderwijs in samenwerking met Novo/De Zijlen).
Cliënttevredenheidsonderzoek: is bij de woonhuizen uitgevoerd met een ruime voldoende als
resultaat. Andere onderdelen volgen.
6)

Roostering

De zomerperiode is goed verlopen. Een aantal contracten zit nu aan de einddatum waardoor nieuwe
invallers nodig zijn. Het ziekteverzuim is vrij laag.

7)

Zorgplannen

Alle zorgplannen zijn gedigitaliseerd. Er wordt de komende tijd gekeken wat de voor-/nadelen van
een eventuele overstap naar PlanCare zijn.

8)

Nieuws/veranderingen regelgeving

Tot midden 2017 blijft het onduidelijk of KDC-kinderen naar de WLZ kunnen of dat zorg moet worden
ingekocht bij de gemeente. De contacten met de gemeente verlopen in samenwerking met Novo. In
een aantal gevallen zijn voor kinderen die naar de WMO waren verwezen, met succes
bezwaarprocedures gevolgd en kunnen de kinderen toch naar de WLZ.

9)

Taxivervoer

Financiering van het vervoer krijgt landelijk momenteel meer aandacht.
Binnenkort weer evaluatie met Pleizier.
10)

Wonen/logeren

De verbouwing van het logeerhuis gaat binnenkort van start. Er wordt beneden een rolstoelkamer
extra gerealiseerd. Offertes voor de andere verbouwingen worden aangevraagd.
Er is veel vraag naar logeren/deeltijdwonen. Met 8 bewoners per huis zijn de woonhuizen rendabel.

11)

Contact ouders

Ouderavond wonen: op 13 september. Aljan Ottema van het zorgkantoor komt uitleg geven over
relatie tussen zorgzwaarte, groepsgrootte en bekostiging.
6 oktober: ouderavond logeerhuis.
Nieuwe leden CR: iedereen kijkt uit naar mogelijke gegadigden.

12) WVTTK
Piety: er wordt een landelijke brandbrief opgesteld samen met orthopedagoog over zorgintensieve
cliënten omdat de zzp's vaak de kosten niet dekken.
Zaterdag 10 sept. Komt Vera Bergkamp, kamerlid voor D66, op bezoek.
Klachtenregeling: hierover hebben we eerder dit jaar uitleg gekregen samen met de OR en RvT. Het
inzetten van de onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat waarschijnlijk in samenwerkingsverband
plaatsvinden. Agendapunt voor de volgende vergadering.
13) Rondvraag
Piety: Jan Bijker treedt eind 2016 af als voorzitter van de RvT. Er is waarschijnlijk al een vervanger
Machiel: hoe kunnen meer ouders worden geïnteresseerd voor ouderavonden e.d.? Dit blijft een
lastige kwestie. Volgende keer eerder geopperde onderwerpen voor ouderavonden bespreken.

Volgende vergadering: 25 oktober

