Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 8 maart 2016
Aanwezig: Piety Groeneveld, Martine Folkersma, Jan van der Lyke, Linda Heuker, Marijke Darlang
Gast: Cilly Nijenhuis

1)

Opening

2)

Goedkeuring agenda

Piety zal de vergadering deels (t/m punt 5) bijwonen.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Uitgaande post: advies van CR over de begroting.
Inkomend: uitnodiging voor bijeenkomst bij 's Heerenloo: niemand is in staat deze bij te wonen.
Mededelingen: Piety meldt dat ze inmiddels weer 28 uur per week werkt. De werkdruk blijft hoog.

4)

Notulen van vorige vergadering

De notulen worden vastgesteld.

5)

Financiën en organisatie

Personeel: gedragswetenschapper Chantal heeft meer uren (32) gekregen. Ook wordt iemand van
Olmenes 1 dag per week ingezet. Geen financiële ruimte voor meer personeel.
Ouderavonden: avond over warmte redelijk bezocht. Linda heeft een stukje geschreven voor het
Aanbeeld.
22 maart voor de woningen: nieuwbouwplannen, toekomst
14 april: voortzetting van 'Toekomst van Ilmarinen'.
Cliënttevredenheidsonderzoek De Biene: aangeschaft voor Ilmarinen. Er is hierbij een grotere
inbreng van de deelnemers zelf wat door de overheid/instanties als zeer belangrijk wordt gezien. Bij
de deelnemers van Ilmarinen zal een eigen inbreng niet altijd even makkelijk te realiseren zijn. Piety
stuurt link met informatie over de methode.
Opleidingen: introductiecursus antroposofie wordt binnenkort weer gegeven (ook voor ouders)
Medewerkers krijgen korte voorlichtingen over uiteenlopende onderwerpen
Ook overleg met Nieuw Woelwijck over scholing. Eventueel ook voor ouders.
Raad van Toezicht: veel reacties gehad op advertenties. Karin van der Vries (voorheen regiomanager
bij Vanboeijen) is hieruit geselecteerd. Linda en Martine gaan namens de CR met haar kennismaken.
Facilitair: de leidingen bij Karmijn zijn in slechte staat, moeten worden vervangen.
Zorgplan: invoering ligt op schema. Beveiliging moet nog onderzocht worden voordat extern inloggen
door ouders mogelijk wordt
6)

Roostering

Weekendbezetting woningen lijkt soms wat mager. Volgende keer weer aan de orde

7) en 8) zie punt 5
9)

Taxivervoer

Het taxivervoer door Pleizier is geëvalueerd en loopt goed.
10) Wonen/logeren
22 maart ouderavond

11)

Contact ouders

In het volgende Aanbeeld komt een stukje over de inbreng van de CR in de themawerkgroepen. Ook
wordt onder de aandacht gebracht dat er binnenkort weer nieuwe leden nodig zijn. Martine zal dit
ook inbrengen op de ouderavond op 22 maart.
Ook zullen we bij andere ouders onderwerpen proberen te verkrijgen waarvoor interesse leeft en
waarover thema-avonden kunnen worden georganiseerd.
Mogelijke onderwerpen vanuit de CR: de driehoek, therapieën, inbreng AVG-arts

12) Rondvraag
Cilly: wil graag dat er meer aandacht wordt besteed aan mondzorg/hygiëne. Piety vraagt het na bij
Gerda die daarvoor instructie zou geven. Eventueel zou ook het Centrum voor Bijzondere
tandheelkunde voorlichting kunnen komen geven.

Volgende vergadering: 19 april

