Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 14 april 2015
Aanwezig: Piety Groeneveld, Gertrud Kruckels, Martine Folkersma, Linda Heuker, Marijke Darlang
Afwezig: Carl ter Beek, Silvia van Heugten

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom.

2)

Goedkeuring agenda

Beleidsnota vriendschap intimiteit en seksualiteit wordt aan de agenda toegevoegd bij punt 7.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Piety: er is een budget voor de CR beschikbaar voor reiskosten, eventuele cursussen of andere
onkosten. Piety stuurt leden een declaratieformulier toe.
Linda: is naar een voorlichtingsavond van het zorgkantoor geweest. Het zorgkantoor wil graag input
van cliënten over hun wensen voor zorg. Ze willen regelmatiger contact. Als ze vragen hebben,
nemen ze contact op met o.a. de cliëntenraad of organiseren ze bijeenkomsten.

4)

Notulen van vorige vergadering

Notulen worden vastgesteld.

5)

Financiën/organisatie

RvT heeft de jaarrekening over 2014 goedgekeurd. Deze komt de volgende keer aan de orde in de
vergadering met de CR.
Fondsenwerving: er worden op allerlei fronten fondsen geworven voor het paardentuig, opknappen
meubilair, aangepaste tuinspullen enzovoort.
P & O: Christine Philips is ter ondersteuning derde teamleider geworden, omdat Silvia momenteel
een opleiding doet.

6)

Rooster

Roosteren: enige verlichting door een reservemedewerker uit de Wajong die overal inzetbaar is bij
ziekte. Door het grote aantal zwangerschappen zijn er veel vervangingen nodig. Over het algemeen
zijn er weinig klachten over de roostering. Er wordt geprobeerd een reservepoule op te zetten
waaruit snel invallers beschikbaar zijn.

7)

Voortgang verbeterpunten – zorgplan

Het nieuwe zorgplan is grotendeels klaar. Dit kan op de volgende vergadering worden besproken.
Het beleidspan intimiteit hangt hiermee samen. Er wordt een algemene ouderavond gepland om dit
te introduceren. Dit zal waarschijnlijk in mei zijn met een lezing van een deskundige op dit gebied.

8)

Nieuws/veranderingen in de zorg

Kinderen van KDC moeten dit jaar opnieuw worden geïndiceerd. Ouders krijgen hierbij
ondersteuning van Ilmarinen als ze dat willen. Als indicatie onvoldoende is, kan een opslag worden
aangevraagd.

9)

Taxivervoer

Voor de aanwezigheid van een begeleider op de taxi gelden bij VMNN bepaalde criteria, met name
op het gebied van gedragsproblemen. Bij epilepsie moeten chauffeurs 112 bellen of gelden
individuele afspraken met ouders. Hier wordt steeds kritisch naar gekeken.

10)

Wonen

Woonhuizen raken langzamerhand vol met deelnemers die al langer bij Ilmarinen zijn. Er zijn nog
steeds verbouwingsplannen voor een lift e.d. In het logeerhuis zit overdag een kdc‐groep en wordt
naschoolse opvang geboden.
Piety heeft in mei overleg met het zorgkantoor. Linda zal daarbij ook aanwezig zijn.

11)

Contact ouders

Veel positieve reacties op ouderavond van 11 maart. Het vierledig mensbeeld zal in volgende sessies
worden uitgediept. Eventueel in samenwerking met Olmenes.
Mogelijk onderwerp voor ouderavond na de zomer: zorgplan en mensbeeld.
Beleidsdag van 19 maart: positieve en kritische reacties. N.a.v. deze dag worden drie werkgroepen
opgezet: identiteit, financiën en regelgeving, doelgroepen. Daarnaast wordt een overkoepelende
stuurgroep opgezet. Resultaten worden besproken op een algemene avond voor
ouders/medewerkers.

12)

Leden cliëntenraad

Aanbeeld: volgende editie komt in mei uit. Marijke en Linda leveren kopij aan over bijeenkomst
zorgkantoor en beleidsdag, en oproep voor nieuw CR‐lid.

13)

Rondvraag

Linda: is het een idee om een schoolfotograaf naar Ilmarinen te halen?
Cliniclowns is geregeld, alleen voor kinderen. Misschien een mogelijkheid om een keer als instelling
te gaan.
Gertrud: ouders krijgen geen informatieboekjes meer met algemene info over Ilmarinen. Een deel
staat wel op website. Wel belangrijk dat nieuwe ouders een map krijgen met de belangrijkste
gegevens.
Piety: jaarlijkse bijeenkomst van CR, OR en RvT is dit jaar nog niet aan de orde geweest. Dit wordt
opgepakt.

Volgende vergadering 26 mei 2015, 20.00 uur bij Ilmarinen

