Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 3 maart 2015
Aanwezig: Martine Folkersma, Carl ter Beek, Linda Heuker, Marijke Darlang
Gasten: Jan Schipper (RvT), Cilly Nijenhuis

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom. Met name Jan Schipper die in de Raad van Toezicht contactpersoon
is voor de CR. De CR‐leden stellen zich even voor.

2)

Goedkeuring agenda

Er zijn geen wijzigingen. Beleidsnota vriendschap intimiteit en seksualiteit komt de volgende
vergadering aan de orde.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Linda: Ilmarinen heeft weer een uitnodiging gekregen voor de Cliniclowns. Linda en Gertrud regelen
dit.
Marijke: we zijn door het zorgkantoor uitgenodigd voor een infoavond op 26 maart. Linda kijkt of zij
hiernaartoe kan gaan.
Piety heeft via de mail input voor de CR geleverd over o.a. de centrale roosteraar, de werkgroep
zorgplan, fondsenwerving

4)

Notulen van vorige vergadering

Notulen worden vastgesteld.

5)

Financiën/organisatie

Bedrag voor de activiteiten/feesten wordt nog niet via incasso geïnd

6)

Rooster

Cilly: roostering wel verbeterd na introductie coördinerend begeleiders, maar er zijn nog wel
communicatieproblemen. Mail wordt niet snel beantwoord.

7)

Voortgang verbeterpunten – zorgplan

Bijeenkomst is nog niet geweest. Wordt vervolgd.

8)

Nieuws/veranderingen in de zorg

Volgende keer

9)

Taxivervoer

Taxipaspoort is niet bij alle chauffeurs bekend. Het lijkt erop dat er geen begeleiders meer op de
taxi's zijn?

10)

Wonen

De woningen van Ilmarinen: Het gaat nog steeds om een behoedzame, maar wel gestage groei.

Logeerhuis: in het weekend overvol, denken na over hoe hier mee om te gaan
Kdc: ook veel aanvragen: momenteel wel veel problemen met herindicaties. Lukt niet, terwijl de
zorgvraag wel groeiende is. Proberen we landelijk aandacht voor te krijgen.
Wel het eerste kind via de gemeente ‘binnen’. Tijdrovend en complex traject.

11)

Contact ouders

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

12)

Leden cliëntenraad

Marijke schrijft stukje voor de volgende aanbeeld. Oproep voor nieuw lid en voor input van ouders.
Sjaak krijgt een cadeaubon. Marijke overlegt over de bekostiging hiervan met Piety.

13)

Rondvraag

Cilly: ‐ hoe staat het met de aardbevingsbestendigheid van Ilmarinen?

Volgende vergadering 14 april 2015, 20.00 uur bij Ilmarinen

