Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 16 september 2014
Aanwezig: Martine Folkersma, Linda Heuker
Afwezig: Gertrud Kruckels, Silvia van Heugten, Piety Groeneveld, Marijke Darlang
Gasten: Cilly Nijenhuis, Sjaak Kruize, Carl ter Beek

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom. Sjaak Kruize en Carl ter Beek zijn als aspirant-lid van de CR aanwezig.
Linda notuleert deze vergadering in verband met de afwezigheid van Marijke.

2)

Goedkeuring agenda

Er zijn geen wijzigingen.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Martine is namens de CR bij het bezoek van de IGZ op 9 september geweest
Er zijn op de valreep nog twee e-mails rondgestuurd betreffende Jeugd in WLZ of niet.

4)

Notulen van vorige vergadering

Correctie:
* Achternaam Kruiser veranderen in Kruize.
Notulen worden vastgesteld.

5)

Financiën/roostering/ziekteverzuim

Er ontstaat iets meer financiële ruimte. Er wordt geopperd dat dit besteed zou kunnen worden aan
ondersteuning van de orthopedagoog.
De coördinerend begeleiders zijn aangesteld. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het rooster.
Een aantal ouders wil graag meer duidelijkheid over wie er op de groep werken. Misschien door
middel van een lijst van vaste begeleiders en stagiaires met foto’s en namen?
Het ziekteverzuim is hoog vanwege een paar langdurig zieken.

6)

Voortgang verbeterpunten

Het verbeterplan zorgplantoetsing wordt doorgenomen.
Op pagina 1 onder het kopje “zorgontwikkelingsplan” staat dat ouders deel kunnen uitmaken van de
werkgroep. Wanneer volgt hiervoor een oproep?
Wat is het tijdspad voor de eerst twee punten in het blok aanbevelingen?
Uitleg is gewenst bij punt 2 (cliëntversie zorg ontwikkelingsplan).
Er wordt ook verzocht om meer inzichtelijk te krijgen wat in het plan antroposofisch is en wat niet.

Pagina 2 communicatie naar ouders:
Het wordt als positief ervaren dat er een communicatieplan komt, maar wat is het tijdspad?
Voor wat betreft het zorgontwikkelingsplan wil men weten of de coördinerend begeleider genoeg
tijd krijgt om hieraan te werken.
Martine gaat de lijst ook nog met Marijke doornemen.
Dit punt komt bij de volgende vergadering weer op de agenda.
Het plan wordt goedgekeurd, maar wel met de nodige vragen zoals hierboven vermeld.

7)

Veranderingen in wetgeving

Helaas is er nog steeds geen besluit genomen in de tweede kamer. We hebben via Piety een e-mail
ontvangen van Novo met de oproep om actie te gaan ondernemen. Er wordt besloten eerst af te
wachten wat er op 23 september besloten wordt.
Het geld voor de twee ingediende projecten is toegekend. Dit wordt bij de volgende vergadering
toegelicht.

8)

Vervoer

Het contract met VMNN wordt verlengd.
Ilmarinen en Novo gaan met de Gemeente Groningen in overleg of ook het leerlingenvervoer in de
samenwerking meegenomen kan worden.

9)

Wonen

Er wonen nu ook twee cliënten in deeltijd.

10)

Voorstel waskosten en culturele/recreatieve bijdrage

Er zijn een aantal vragen per e-mail over de waskosten voor bewoners binnengekomen. Dit komt
terug in volgende vergadering.
Voor wat betreft de culturele/recreatieve bijdrage wordt als idee aangedragen om een uitsplitsing te
maken van vaste activiteiten en incidentele activiteiten.

11)

Contact ouders

Eind oktober wordt met een denktank voor de toekomst van Ilmarinen gestart.

12)

W.v.t.t.k.

Het is zeer wenselijk dat er een betere communicatie komt tussen ouders en het management. Het
schijnt dat er e-mails niet worden beantwoord. Vragen zouden binnen een vastgestelde tijd
beantwoord moeten worden.

13)

Rondvraag

Carl wil weten of er wel eens een enquête onder de ouders is gehouden. Dit is het geval en de
resultaten zijn besproken. Martine zorgt dat Carl de laatst gehouden enquête ontvangt.
Cilly vraagt om een kopie van het verbeterplan zorgplantoetsing. Er wordt afgesproken dat zij deze
ontvangt nadat het definitief is vastgesteld.
Sjaak maakt zich zorgen om de slechte communicatie. Wat ervaart Piety hiervan? Welke maatregelen
worden genomen? Cilly neemt de volgende keer materiaal mee over een spiegelbijeenkomst.
Hoe staat het met het communicatieplan (intern/extern)?
Sjaak wil ook graag weten wat er leeft bij andere ouders. De datums van de ouderavonden worden
opgevraagd zodat er een verdeling kan worden gemaakt wie er bij welke ouderavond aanwezig is.

Volgende vergadering 28 oktober 2014, 20.00 uur bij Ilmarinen

