Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 28 oktober 2014
Aanwezig: Martine Folkersma, Linda Heuker, Gertrud Kruckels, Silvia van Heugten, Piety Groeneveld,
Marijke Darlang, Sjaak Kruize (aspirant-lid), Carl ter Beek (aspirant-lid)
Gasten: Cilly Nijenhuis, Peter Huging

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom. Peter Huging neemt deel t.b.v. de ontwikkeling van het zorgplan.

2)

Goedkeuring agenda

Er zijn geen wijzigingen.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Er is geen inkomende post. Uitgaande post: de reactie van de CR op het verbeterplan voor het
zorgplan.

4)

Notulen van vorige vergadering

Notulen worden vastgesteld.
N.a.v. punt 5: een deel van de financiële ruimte wordt besteed aan ondersteuning van de
orthopedagoog. Er komt een stagiair van de HBO-opleiding orthopedagogiek.
Aan de wens van ouders voor meer informatie over wie er op een groep werkt, wordt gewerkt in de
vorm van een 'smoelenboek'.

5)

Financiën/roostering/ziekteverzuim

De coördinerend begeleiders ondersteunen het team bij het opstellen van het rooster. Het rooster
wordt eerder vastgesteld waarna er geen wijzigingen meer mogelijk zijn. Ook geven de ouders van
bewoners een kwartaalplanning door, waardoor de planning voor de weekends soepeler verloopt.
De coördinerend begeleiders worden ingezet voor het bewaken van processen, zorgplannen en
afspraken. Ze ondersteunen de teamleiders en de teams waardoor de lijnen korter worden. Het zijn
medewerkers met grote contracten die over extra uren beschikken om deze taak uit te voeren. Ze
ontvangen ook extra scholing.
Het ziekteverzuim is in september laag geweest, iets onder het landelijk gemiddelde.
Doordat het financieel redelijk goed gaat, hoeft Ilmarinen niet te sluiten rond de feestdagen.

6)

Voortgang verbeterpunten

Peter Huging geeft een toelichting op de procedure rond het verbeteren het zorgplan.
Er zijn diverse aspecten die worden meegenomen: de uitkomst van het onderzoek, eventuele
digitalisering, cliëntversie, wijze van invullen.
Na de voorbereidingsperiode is het nu tijd om een werkgroep op te zetten om de inhoud van het
nieuwe zorgplan samen te stellen. De werkgroep zal bestaan uit medewerkers, coördinerende
begeleiders en ouders. Namens de CR zal Sjaak deelnemen. Er wordt nog verder gezocht naar een
tweede ouder. Peter maakt een informatiepakket voor de deelnemers.

Volgende vergadering verder.

7)

Informatieavond over veranderingen in de wetgeving

De informatieavond van 22 oktober was goed bezocht. Gelukkig zijn de ontwikkelingen in de politiek
voor het kdc positief.
Het is afwachten of de administratieve hobbel van het trekkingsrecht meteen per 1 januari zonder
problemen kan worden genomen. Waarschijnlijk blijven de betaalde bedragen eerst nog gelijk aan
2014.
Het geld voor de twee ingediende projecten is toegekend door het zorgkantoor.
* onderwijs voor verstandelijk gehandicapte kinderen, samen met Novo en De Zijlen
* communicatie met het atelier Klinc. Speciaal voor jonge kinderen die Ilmarinen al bezoeken.
Medewerkers krijgen training.

8)

Vervoer

Het contract met VMNN is opgezegd. Kentalis is ingestapt in de samenwerking en Elker is eruit
gestapt. Ilmarinen en Novo gaan met de Gemeente Groningen in overleg of ook het
leerlingenvervoer in de samenwerking meegenomen kan worden.
Ook kijkt Ilmarinen naar het inzetten van eventueel een tweede eigen bus.
Taxipaspoort: is ergens in de pijplijn blijven hangen. Gertrud gaat erachteraan.

9)

Wonen

Logeerhuis: doordat twee vaste logees zijn gaan wonen, is het nu door de week nogal rustig. Er is een
open dag geweest, en er zijn flyers verspreid. Er zijn wel een aantal nieuwe aanmeldingen.
Ook voor deeltijdwonen zijn er enkele aanvragen.

10)

Voorstel waskosten en culturele/recreatieve bijdrage

De waskosten zijn nog niet helemaal rond. Reden is de hoogte van het bedrag waartegen in een
aantal gevallen bezwaar is gemaakt. Hiervoor bestaat een regeling. Volgende vergadering knopen
doorhakken.
Culturele/recreatieve bijdrage: geen algemene bijdrage voor de woonhuizen samen, maar per
woonhuis.

11)

Contact ouders

Uit ouderavonden (woonhuizen) is een vraag gekomen over het werken met vrijwilligers die als
maatje voor de bewoners kunnen fungeren. Er is een medewerker die zich met vrijwilligers
bezighoudt. De vraag wordt meegenomen.
Gertrud geeft datum door van komende ouderavond kdc.
Thema voor een algemene ouderavond: antroposofie: wat zijn de voordelen en hoe wordt dit
dagelijks toegepast. In samenwerking met CR/ouders. Gertrud gaat hiermee aan de slag.

Denktank voor de toekomst van Ilmarinen: de vorm is nog niet helemaal duidelijk. Meer info volgt.

12)

Leden cliëntenraad

Martine en Marijke blijven nog een termijn langer aan. Piety regelt de formaliteiten voor de nieuwe
leden: Linda, Sjaak en Carl.

13)

Rondvraag

Gertrud: de "zwarte Pieten-discussie" heeft ook Ilmarinen bereikt. Wat vindt de CR? De meningen
over de kleur van de pieten zijn verdeeld, maar het moet bovenal een kinderfeest zijn.
Cilly: hoe staat het met de scholingen voor medewerkers? Piety: dat is weer in gang gezet, en
volgend jaar wordt dit verder uitgebreid. Er is vraag naar trainingen op het gebied van omgaan met
agressie en communicatie.
Piety: volgende week is de officiële oprichtingsvergadering van de nieuwe Raad van Toezicht.
Marijke: de goedgekeurde notulen staan nog niet op de website. Piety zal het in de gaten houden

Volgende vergadering 9 december 2014, 20.00 uur bij Ilmarinen

