Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 30 juni 2015
Aanwezig: Silvia van Heugten, Gertrud Kruckels, Martine Folkersma, Carl ter Beek, Linda Heuker, Jan
van der Lyke, Marijke Darlang
Afwezig: Piety Groeneveld
Gasten: Peter Huging, Cilly Nijenhuis, Janneke van der Lyke

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom, met name de gasten. Peter Huging zal een toelichting geven op het
nieuwe zorgplan.

2)

Goedkeuring agenda

Punt 6 extra over nachtverpleegkundige en punt 10 Wonen wordt naar voren gehaald.

3)

Mededelingen/ingekomen post

Piety heeft een document toegestuurd met een aantal actuele zaken: WLZ‐indiceerbaren (indicaties
met een jaar verlengd), nachtverpleegkundige (wordt toegelicht door Silvia), aanbesteding 2016,
vervoer, offertes voor nieuw ICT‐systeem, werkgroepen, ouder‐/medewerkerbijeenkomsten in het
najaar, AVG‐arts (hiervan kan Ilmarinen vanaf september gebruik gaan maken).

4)

Notulen van vorige vergadering

Notulen worden vastgesteld. N.a.v.: kwartaalrapportage wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering vw afwezigheid Piety.

10)

Wonen

Op verzoek van de CR licht Silvia toe hoe wordt omgegaan met incidentmeldingen. Er is sprake van
een incident als er risico bestaat voor schade aan zorgvrager of medewerker. Dit kan betrekking
hebben op diverse vlakken, zoals medicatie, agressie, algemeen (bijvoorbeeld een deur open die
dicht had moeten zijn).
De incidentmeldingen worden schriftelijk gedaan via twee brievenbussen die bij Ilmarinen zijn
opgehangen. De incidenten krijgen een cijfer qua ernst. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers
worden op de hoogte gesteld.
Opvolging: in alle teamvergaderingen, bij herhaling in TIP‐overleg, indien van toepassing melding aan
de inspectie. Hiervoor bestaan regels.
CR vraagt ook aandacht voor de overige aanwezigen bij een incident, omdat onze kinderen meestal
geen directe reactie laten zien. Hier wordt wel aandacht aan besteed, maar het hangt van het geval
af of het aan alle ouders van de aanwezigen bij een incident wordt gemeld.
Volgende vergadering: CR wil graag inzicht in het incidentprotocol en hoeveel meldingen er worden
gedaan en voor welke categorieën.

6)

Rooster

Er zijn op tijd genoeg mensen aangenomen voor de vakantieperiode. Goede stagiaires hebben een
vakantiecontract van 6 weken gekregen. Alle zwangerschappen zijn vervangen.

Nachtverpleegkundige: deze zijn momenteel moeilijk te krijgen. Er zijn wel medewerkers die
nachtdiensten willen draaien. Er is dus nu gekozen om combinaties te maken met eigen
verpleegkundige en eventueel externe verpleegkundige als achterwacht.
Logeerhuis: gaat momenteel heel goed. Christine Philips is nieuwe teamleider, uitnodigen voor
volgende vergadering.
Ook voor het KDC zijn steeds nieuwe aanmeldingen. Reden is waarschijnlijk dat de Kleine Beer een
wachtlijst heeft en Ilmarinen beter in beeld is bij MEE.

5)

Beleidstuk Vrijheidsbeperking

Naar aanleiding van de eisen van de inspectie en binnen het kader van de wettelijke vereisten is een
beleidstuk geschreven. Gekoppeld hieraan is een tijdsplan opgesteld:
Het personeel krijgt een training: intern orthopedagoog, Peter
Ouders worden geïnformeerd
Het beleid wordt gefaseerd ingevoerd, en opgenomen in het nieuwe zorgplan.
De CR staat hier positief tegenover en zal een advies in die trant uitbrengen.

7)

Voortgang verbeterpunten – zorgplan

Peter geeft met een PPT toelichting op het nieuwe zorgplan en de werkzaamheden van de
werkgroep.
Er wordt gebruikgemaakt van het systeem Qurentis omdat dit al aanwezig was bij Ilmarinen.
Het voordeel van het nieuwe zorgplan is dat het volledig digitaal is, dat iedereen met hetzelfde plan
werkt en dat het flexibel is. Ook kunnen meerdere personen een bijdrage aan het plan leveren. Als
iemand niet gebruikmaakt van een bepaalde voorziening, hoeft dat onderdeel niet te worden
opgenomen. Gebruikers krijgen rechten toegewezen, zodat onderdelen die niet nodig zijn kunnen
worden afgeschermd.
Er is een opzet gemaakt voor het zorgplan, waarbij medewerkers de vaste onderdelen kunnen
invullen aan de hand van helpteksten. De onderdelen kunnen worden bijgeschaafd als daar behoefte
aan is. Er zijn een aantal pilots geweest en praktische oplossingen worden dientengevolge ingevoerd.
Het nieuwe zorgplan wordt gefaseerd ingevoerd op basis van de planning voor de
zorgplanbesprekingen.
Het is ook mogelijk om de rapportage via Qurentis te doen. Dagrapportage meteen beschikbaar
maken voor ouders is echter nog een brug te ver. Dit hangt samen met de ICT‐voorzieningen,
privacybeleid en gebruikersrechten.
CR wil graag nog wel verder een discussie over de rapportage: vorm en inhoud.
Ook voor het zorgplan zal de CR een positief advies uitbrengen.

8)

Rondvraag

Gertrud: in augustus voorlichtingsavond voor ouders en medewerkers over warmtehuishouding. CR
vindt gecombineerde vergaderingen prima.
Cliniclowns: kdc‐kinderen gaan hier al naartoe, maar Vrienden van Ilmarinen heeft ook contacten.
Fotograaf: is 2 dagen geweest om foto's te maken.
Ook komt er in augustus waarschijnlijk een bbq voor medewerkers, ouders, deelnemers.
Cilly:
‐ CAK‐uitkering is vervallen. Ouders kunnen deze nu via de gemeente aanvragen. Marijke: mogelijk
verschilt dit per gemeente. In gemeente Noordenveld in Drenthe heeft de gemeente dit al geregeld.
Wel belangrijk dat ouders dit in de gaten houden.

Volgende vergadering 8 september 2015, 20.00 uur bij Ilmarinen

