
 

 
 

NOTULEN 
 
OVERLEG Clientenraad Stefanna 

DATUM 14-02-2020 

AANWEZIG De leden van de CR: dhr. Bezemer, mw. Groenendijk, Mw. Koole; namens 
Stefanna mw. Marsé en mw. Sijtveld 

AFWEZIG Mw. Smith 

VOORZITTER Dhr. Visser 

VERSLAGLEGGING Maria vd Heuvel 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Er wordt afgesproken, na inventarisatie van de mogelijkheden, dat er afwisselend op woensdag 
en vrijdag CR overleg is. De locatiemanager zal worden vervangen door de teammanagers op 
woensdagen. 
 

2. Ingekomen stukken voor de CR 
Geen bijzonderheden. 
 

3. Notulen en actielijst vergadering 17 januari 2020 
a) Vaststelling verslag: wordt vastgesteld met correctie op pag. 3 (dubbele zin) 
b) Naar aanleiding van verslag: 

Familieparticipatie is weer toegevoegd aan het jaarplan. Mw. Marsé mailt het herziene 
document naar de leden. 

c) Actiepuntenlijst 
Wordt doorgenomen en aangepast 
T.a.v. samenwerking praktijkschool: er is investering nodig voor onderhoudsgereedschap. 
School wil hier zelf in voorzien, maar stelt deels tgv verhuizing naar de Da Costalaan als 
tegenprestatie een bijdrage aan de nieuwe omgeving in de vorm van wat boompjes voor. 
Dit is akkoord. 

 
4. Mededelingen/onderwerpen Management 

a) Mededelingen 
De gesprekken met Vestia die mw. Wilterdink opstartte worden met spoed hervat nadat 
er in het begin van deze week geen warm water was en de centrale verwarming uitviel. 
Aandachtspunten in dit overleg zijn o.a.: 
- lekkend dak en schimmelvorming op de 5e etage 
- wijzigingsverzoek Stefanna betreffende een investering in de toegang tot het pand  
- een door Vestia gewenste andere, brandvertragende, plekken voor scootmobiels 
aanleunbewoners  
(achtergrond: wat wil Vestia voor haar bewoners betekenen en Pieter van Foreest  in het  
kader verbinden met de wijk) 

b) Gedragsregels notitie zo zijn onze manieren 
De bijlage bij dit overleg betreffen de onlangs vastgestelde gedragsregels voor 
medewerkers en vrijwilligers van Pieter van Foreest en is  ter informatie aangeboden aan 
de CR. In het komende MT overleg staat op de agenda hoe dit wordt besproken in de 
teams en daarna geïmplementeerd.  Dhr. Bezemer adviseert het management om met 
kernwoorden te gaan werken. 



 

 

 
 

Daarnaast moeten er – ook met het oog op Prezo  - op korte termijn regels worden 
opgesteld voor bewoners en bezoek.  Mw. Koole en wellicht Mw. Smith willen hierover 
wel meedenken met een teammanager. 
 

c) Visie op welzijn vervolg 
Er is een eerste bijeenkomst met leden van de CR geweest. Mw. Marsé heeft een 
concept visie ter verdere bespreking opgesteld en geeft aan dat ze deze visie op korte 
termijn verder uit zal werken voor het volgend welzijnsoverleg (9 maart). Tegen die tijd 
zijn de functies bijna vastgesteld. Mw. Marsé denkt aan een deels inzet van de huidige 
welzijnsmedewerkers op etageniveau en bij grotere contracten meer verbindend 
werkzaam in de buurt of  de begane grond. Op etageniveau kan wellicht  een plan 
worden gemaakt door het team en de verpleegkundige op basis van PGW insteek. 
 

5. Vragen aan het management 
N.a.v. vragen van mw. Koole Stef 1/2 
Stef 2:  
Er zijn drie extra bewoners geplaats op de afdeling;  
De eettafels in de huiskamers zijn opgedeeld in kleinere tafels om de huiselijkheid te 
bevorderen.  
Er is nog onduidelijkheid over de aanpassing van sommigen ruimtes. 
De 3de huiskamer op Stef 2 wordt geen reguliere huiskamer; er is namelijk geen permanent 
toezicht.  
De snoezelruimte is nog niet ingericht. 
 
Stef 1: Mw. Marsé geeft aan dat er op de huiskamers toezicht is, echter dit punt verdient 
aandacht. Momenteel wordt nagedacht over de verhuizing van de werkplekken van  het 
(team)management naar begane vloer of zorgetage, zodat de leidinggevende meer bij de 
huiskamers zijn.  
 
Stef 1: mw. Koole geeft aan dat de maaltijdcultuur op Stef 1 verbetering behoeft.  Het team zal 
samen met F2 Connect hiernaar kijken.. 
 
Mw. Koole geeft ook aan dat ZZP’ ers of uitzendkrachten vaak geen badge op hebben.  
 
Stef 3/4 
Stef 3: familieborrel die werd georganiseerd, werd erg gewaardeerd. 
 
Stef  algemene zaken 
• Aan de welkomstmap wordt een stukje over de CR toegevoegd, actie Maria /CR. 
• CR denkt na over de spendering van het CR budget ad €425, bv door een bijdrage aan de 

kennismakingsontmoeting van een nieuwe bewoner/vertegenwoordiger van de bewoner 
en CR-afgevaardigde. 

• Is het mogelijk dat de CR een overzicht mutaties ontvangt voor evt. huisbezoek? Hier moet 
een afweging in worden gemaakt met het oog op de privacy-regels. Actie Chantal. 

 
6. Communicatie 

• familieborrel + foto en verwijzing publiceren in Stefanieuws (mei/juni) 
• In de MDO procedure gebruik familienet evalueren?  Mogelijke actie TM/HBO-V 

 
7. Rondvraag  



 

 

 
 

Voorzieningen beneden: De CR stelt voor dat de voorzieningen, zoals de fysio en kapster, 
kunnen wellicht beter worden benut voor o.a. de wijk/aanleun.  
Mw. Marsé geeft aan dat dit besproken moet worden met Vestia, wat zien zij als taken, wie gaat 
de kar trekken t.a.v. de aanleunbewoners en de wijk?  Vestia heeft ook sociaal medewerkers in 
huis, kunnen zij een rol spelen?  Zie verder 4a. Na duidelijkheid kan intern een afspraak volgen 
met de ZZP’er s in het pand. 
 
 
Volgend overleg: woensdag 11 maart 14:00 uur. 


