Notulen vergadering Cliëntenraad Ilmarinen 8 september 2015
Aanwezig: Piety Groeneveld, Silvia van Heugten, Martine Folkersma, Carl ter Beek, Linda Heuker, Jan
van der Lyke, Marijke Darlang
Gasten: Cilly Nijenhuis

1)

Opening

Martine heet iedereen welkom, met name de gasten.

2)

Goedkeuring agenda

Agenda wordt goedgekeurd.

3)

Mededelingen/ingekomen post

We hebben een e‐mail ontvangen van het zorgkantoor met de publieksversie van het
zorginkoopbeleid voor de Wlz 2016.

4)

Notulen van vorige vergadering

N.a.v. 7 benadrukt Jan dat de CR het nuttig vindt als via Qurentis dagrapportage beschikbaar komt
voor de ouders. De CR heeft een positief advies voor het nieuwe zorgplan afgegeven waarin dit punt
ook wordt benadrukt. Ilmarinen gaat hiermee aan de slag.
De notulen worden vastgesteld en kunnen weer op de website van Ilmarinen worden geplaatst.
Marijke zal vragen of de namen van de CR‐leden daar ook kunnen worden vermeld en of de CR een
eigen e‐mailadres kan krijgen: clientenraad@ilmarinen.nl
Jan en Carl ontvangen de stukken voortaan graag op papier.

5)

Kwartaalrapportage

Piety deelt de rapportage uit over de eerste twee kwartalen van het jaar. Hieruit blijkt een positief
resultaat van ca 2 ton. Het is nu tijd om weer wat te investeren in een aantal knelpunten, zoals
facilitaire diensten, gedragswetenschapper (er is veel werk vanwege de nieuwe indicaties), groei van
het kdc (ruimten en personeel). De omzettoename is vooral te danken aan de groei van het aantal
deelnemers op het kdc en het logeerhuis.
Voor 2016 zijn twee aanbestedingen gedaan: voor WLZ en de jeugdwet. Speerpunt voor de WLZ is
één cliënt, één plan. Onderdelen van de aanbesteding zijn onderwijsproject, communicatieproject en
online logeerreserveringssysteem.
Fondsenwerving is gedaan tbv lift, deursluitsysteem en inrichtingskosten

6)

Roostering

De zomer is heel goed verlopen ondanks zwangerschappen en vakantie. Het ziekteverzuim is gedaald
tot 6%.

7)

Voortgang verbeterpunten – zorgplan

De digitale versie van het zorgplan is per 1 september geïntroduceerd.

In oktober komt de werkgroep nog bijeen om de voortgang te evalueren. De introductie gaat
gepaard met een nieuw dossiersysteem.
Als dagrapportage ook in Qurentis zal worden gedaan, kunnen doelen en actieplannen daaraan
worden gekoppeld. CR wil graag nog wel een discussie over de rapportage: vorm en inhoud.

8)

Nieuws over regel‐/wetgeving zorg

De herindicaties voor de kdc‐kinderen zijn een jaar uitgesteld. Dit zorgt langer voor onzekerheid
maar geeft ook meer tijd voor het opstellen van correcte diagnoses.

9)

Taxivervoer

Met de nieuwe bus gaat het goed. Door VMNN werden opeens de ritten veranderd. Deelnemers
zaten hierdoor te lang in de taxi, of werden heel vroeg opgehaald. Dit is inmiddels weer rechtgezet.
Jan vraagt of er een protocol is voor als er iets misgaat met de taxi, zoals een lekke band, waardoor
de kinderen onverwacht later thuiskomen. Piety bekijkt dit samen met Roelof.

10)

Verbouwplannen

Er is een fondsaanvraag gedaan om de verbouwing voor de lift vergoed te krijgen. Een architect heeft
tekeningen gemaakt en er is een businessplan opgesteld.
De volgende vergaderingen laat Piety de schetsen zien.

11)

Contact ouders

Werkgroepen n.a.v. beleidsdag: de werkgroepen voor het doelgroepenbeleid en
financiën/regelgeving zijn bezig aan hun eindrapportage. De werkgroep identiteit doet onderzoek bij
collega‐instellingen als bijvoorbeeld Nieuw Woelwijk.
De stuurgroep bepaalt hoe de rapporten worden besproken: medewerkers/ouders samen? Er moet
voldoende draagkracht worden gecreëerd om hiermee verder te kunnen.
Aanbeeld: komt binnenkort uit. Marijke schrijft een stukje.
Ouderavond: als vervolg op de info‐avond over antroposofie organiseert Gertrud een avond over de
warmtehuishouding. CR wil ook graag dat er een cursus over antroposofie voor ouders komt.

13)

Rondvraag

Cilly:
‐ In hoeverre is Ilmarinen aardbevingsbestendig? Piety vraag dit na
‐ mondverzorging: hiervoor moet meer aandacht komen. Verpleegkundige Gerda van der Woude is
hiermee bezig. Eventueel wordt een mondhygiëniste ingeschakeld.
Linda: Het bezoek aan de Cliniclowns was erg leuk. Het zou leuk zijn als er een verslagje op de
website komt of in het Aanbeeld.
Carl: ontvangt graag meer informatie over cursussen die de CR zou kunnen volgen. Marijke: meer
informatie voor specifieke cursussen staat op www.hetlsr.nl en op www.loc.nl .
Piety: er waren klachten van ouders over het speeltoestel. Hier wordt naar gekeken.

Er komen 3 HBO‐stagiaires, zij gaan onderzoek doen naar de participatiewet, en de inhoud van de
intakeprocedure analyseren.
In de ambachtsklas is een stagiaire die meer op beweging is gericht.

Volgende vergadering 27 oktober 2015, 20.00 uur bij Ilmarinen
N.B.: De vergadering is zonder bestuurders. Lid RvT, dhr Schipper, wil de volgende keer
aanwezig zijn. CR gaat voorafgaand uit eten. Meer info volgt.

