Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 26 mei 2015
Aanwezig: Piety Groeneveld, Martine Folkersma, Linda Heuker, Jan van der Lyke, Marijke Darlang
Afwezig: Carl ter Beek
Gasten: Cilly Nijenhuis

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom. Jan van der Lyke komt als aspirant‐lid kennismaken. Hij is de vader
van Fine die naar de oranje klas gaat. Van het bestuur van Ilmarinen is Piety alleen aanwezig bij het
punt voor de jaarrekening. Verder is het een vergadering zonder bestuur.

2)

Goedkeuring agenda

Agenda wordt vastgesteld.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Uitnodiging Zorg dat je meepraat van VG‐BelangenPlatform Groningen. Diverse
informatie/discussieavonden in de loop van het jaar.
Linda is samen met Piety naar een bespreking met het zorgkantoor geweest. Aan orde kwamen: inzet
AVG‐arts, aankoopbeleid voor 2016 (zorgplantoetsing). Bespreking verliep in open sfeer.

4)

Notulen van vorige vergadering

Notulen worden vastgesteld. N.a.v.: Marijke controleert of eerder goedgekeurde notulen op de
website van Ilmarinen staan.

5)

Financiën/jaarverslag

RvT heeft de jaarrekening over 2014 goedgekeurd. Er is een goede liquiditeit en een klein overschot
over 2014. Onzekerheden: de herindicaties voor de KDC‐kinderen; er is groot onderhoud nodig voor
ict/telefoon.
Personeel: er zijn veel zwangerschapsverloven. Daarvoor is vervanging nodig.
Financiële kwartaalrapportage: Piety doet volgende vergadering verslag

6)

Rooster

Via een discussie over de aan‐/afwezigheid van voldoende personeel in de woonhuizen in het
weekend, komt het gesprek op de dagrapportage. Moeten ouders van personeelskrapte op de
hoogte worden gesteld? Via de dagrapportage? Voorstel om de dagrapportage een volgende keer op
de agenda te zetten.

7)

Voortgang verbeterpunten – zorgplan

Er zijn enige vragen omtrent de opzet en de overzichtelijkheid zijn. Eerder is wel sprake geweest van:
het opnemen van een financiële paragraaf; beknopte overzichten die invallers snel kunnen
doornemen. In hoeverre wordt beleidsnota VIS hierin weerspiegeld?
Voorstel is om Peter Huging uit te nodigen voor de volgende vergadering.

8)

Rondvraag

Jan: komt de volgende vergadering op 30 juni graag weer
Cilly:
‐ Van besmettelijke ziekten wordt een melding rondgestuurd. Meestal wordt dit niet afgemeld.
Wellicht nuttig om dat wel te doen.
‐ Hoe wordt omgegaan met incidentmeldingen? Wat wordt beschouwd als een incident?
Uit de hierop volgende discussie blijkt dat de CR graag meer inzicht hierin zou willen hebben.
Agendapunt voor een volgende vergadering.

Volgende vergadering 30 juni 2015, 20.00 uur bij Ilmarinen

