Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 20 januari 2015
Aanwezig: Martine Folkersma, Gertrud Kruckels, Piety Groeneveld, Carl ter Beek, Linda Heuker,
Marijke Darlang
Afwezig: Sjaak Kruize, Silvia van Heugten
Gasten: Wia Wemer, Cilly Nijenhuis

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom.

2)

Goedkeuring agenda

Er zijn geen wijzigingen.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Ingekomen post: Een vragenlijst van het zorgkantoor over de samenwerking tussen de directie en de
CR.
Uitgaande post: positief advies van de CR m.b.t. de begroting.
Mededelingen van Piety:
- In februari worden euritmielessen georganiseerd voor de ambachtsklas, gele klas
- Er is contact met het CCE over verkorte meerzorg voor een aantal kdc-kinderen en 1 volwassene
- Leuk om te weten dat we inmiddels als Ilmarinen bij drie cliënten thuishulp gaan bieden op basis van Pgb
financiering.
- In opdracht van de Inspectie is beleid geformuleerd op het gebied van Vriendschap, Intimiteit en Seksualiteit.
Daar willen we de CR van in kennis stellen. We brengen dit ook onder de aandacht bij de ouders van de huizen,
de klassen en de werkplaatsen. Dat zal tijdens ouderavonden gebeuren.

4)

Notulen van vorige vergadering

Notulen worden vastgesteld. Lijstje met nieuwe vergaderdatums voor 2015 komt op de website van
Ilmarinen.
N.a.v.:
Punt 5: opleidingen, antroposofie mogelijk interessant voor ouders. Voor CR zijn er misschien
speciale cursussen. Marijke zal dit proberen uit te zoeken
Punt 6: Cie zorgplanontwikkeling: volgende vergadering in februari wordt vervolgd

5)

Financiën/organisatie

Alle kinderen van het kdc moeten opnieuw worden geïndiceerd voor zzp. De verwachte kortingen op
de zzp's zijn nu weer onderwerp van discussie. Piety is uitgenodigd voor een landelijk discussieforum.
Onderwijsproject: hiervoor wordt leerkracht gedeeld met Novo en De Zijlen. Communicatieproject
heeft nog geen voortgang
Via Talent Career Center: orthopedagoog 3 dagen per week en stagiaire.

6)

Communicatie

Wia Wemer houdt zich bezig met de PR voor Ilmarinen. Tijdelijke PR-medewerker Medy heeft een
handleiding geschreven voor communicatie. O.a de Facebook-pagina is nieuw leven ingeblazen.
Initiatief voor Mijn tafel en vernieuwd digitaal Aanbeeld zijn twee andere recente projecten. Project
rond het Logeerhuis is beloond met de Sinnigeprijs. Goede aanleiding voor extra PR.
Mogelijkheden voor meer bekendheid Ilmarinen: kranten als Gezinsbode, Dagblad van het Noorden,
Lotje en Co, open dag van Vinkhuizen, MEE (werkt nu in wijkteams).
Marijke schrijft voor volgende Aanbeeld een stukje over de CR.

7)

Voortgang verbeterpunten – zorgplan

Concept voor zorgplan is gereed. Carl neemt de plek van Sjaak over. Wordt vervolgd.

8)

Nieuws/veranderingen in de zorg

Contract met gemeente is gesloten. Het zwaartepunt ligt voor Ilmarinen op de WLZ. Administratie via
SVB nog niet overal geregeld, maar geldt alleen voor pgb. Niet voor zorg in natura.

9)

Taxivervoer

Mogelijkheden via ouders van kdc-bezoeker voor vervoer. Bestaande bus wordt aangepast voor twee
rolstoelen. Logo voor naamsbekendheid? In het verleden was hier weerstand tegen. Eisen voor
veiligheidsgordels voor rolstoelen worden gecheckt.

10)

Wonen

Er zijn geen lege woonplekken meer. Alle plekken zijn opgevuld met tijdelijke of vaste nieuwe
bewoners. Er is gekeken naar de mogelijkheden voor liften. Dit vergt nader onderzoek.
Ook voor het kdc zijn 4 nieuwe aanmeldingen.

11)

Contact ouders

Op 14 januari is er een ouderavond voor de Oranje en Roze klas. Werd georganiseerd door Ambulant.
Helaas was er geen vertegenwoordiger van de CR aanwezig.
Algemene ouderavond over antroposofie is gepland op 11 maart. Onderwerpen: heilpedagogiek,
mensbeelden, vieringen, euritmie. Waarom verschilt Ilmarinen hierdoor van andere instellingen?
Verschillende therapieën: eventueel in groepjes
Denktank voor de toekomst van Ilmarinen: krijgt meer vorm en inhoud. Bijeenkomst met
vertegenwoordigers van OR, CR en RvT. Met als vervolg: bredere bijeenkomsten met
ouders/medewerkers. Planning: vóór de zomer. Carl en Marijke kunnen eventueel aanwezig op
eerste bijeenkomst (24-2?)

12)

Leden cliëntenraad

Gertrud en Wia geven namen voor eventuele nieuwe leden door aan Martine.

13)

Rondvraag

Cilly: - hoe staat het met de maaltijden nu De Vestibule failliet is? Er is wel een doorstart en voorlopig
zijn de biologische maaltijden gegarandeerd.
- voorstel om een vraag/aanbod-gedeelte op de site of in Aanbeeld op te nemen. Voor
zorggerelateerde artikelen. Piety neemt dit mee.

Piety: - er is een fondsenwerver ingehuurd op no cure/no pay-basis.
- De medewerker die vrijwilligers regelt, heeft urenuitbreiding gekregen
Martine: mailt Sjaak of hij nog afscheid komt nemen.

Volgende vergadering 3 maart 2015, 20.00 uur bij Ilmarinen of bij iemand thuis?

