
 

 

VERSLAG VERGADERING LOKALE CLIENTENRAAD STEFANNA 

 

OVERLEG Cliëntenraad Stefanna 

DATUM Vrijdag 17 januari 2020 

LOCATIE Stefanna 

TIJDSTIP 14.00 uur overlegvergadering 

VOORZITTER Dhr. Folkert Visser 

AANWEZIG Mw. Wilma Koole; Dhr. Arie Bezemer; 

Mw. Lida Groenendijk ; Mw Coby Smith 

Mw. Anke Lotte,  Mw. Chantal Marsé 

 

NOTULIST Maria vd Heuvel 

 

 
1. Opening, vaststelling agenda:  

Anke Lotte geeft aan dat het tijdstip en dagdeel van dit CR overleg voor de teammanager zorg 

niet goed uitkomt omdat het soms erg hectische kan wat afronding betreft en de teammanagers 

niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Afgesproken wordt per keer te bekijken wat haalbaar is. 

Volgend overleg is op vrijdag 14 februari start 13:30 uur (vooroverleg 13:00 uur); afdelings 

gerelateerde zaken en actielijst/verslag worden aan het begin van het overleg geagendeerd. 

Het overleg in maart verschuift naar de woensdag 11 maart om 14:00 uur. 

 

2. Ingekomen stukken voor de CR 

- uitnodiging stampottenbal 23 januari 

- CCR notulen 21-11-2019 

 

3. Notulen  en actiepunten vergadering 23 oktober 2019 (bijlage) 

a. vaststelling verslag:  

Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk vastgesteld na correctie 4 c Koken op Stef 1 en 2 en 

verduidelijking 7 feestmaaltijd. 

b. naar aanleiding van het verslag 

Koken op Stef 1 en 2; F2 Connect: vervolgoverleg vindt plaats op 22-01-20.  Medewerkers van 

de afdeling met aandachtspunt voeding denken mee zodat het draagvlak kan krijgen. 

Vervolgens wordt het  uitgerold op Stef 1.  Besloten is het hele pakket eerst uit te rollen op Stef 

2. F2 Connect wordt uitgenodigd op het CR overleg van 11 maart.  

Ongewenst gedrag: de nieuwe huisregels voor medewerkers zijn vastgesteld en worden 

besproken in de CR vergadering d.d. 14-02. Doel is om te komen tot een set huisregels. 

c. actiepuntenlijst: wordt doorgenomen en aangepast. 

 Het maken van een schoonmaakplan vergt ook borging door het naast de periodieke 

in- en externe controleschema’s van de schoonmaak te leggen. Plan is nog niet af. De 

schoonmaakdag vindt  niet plaats op 13 maart tijdens NLdoet, maar op zaterdag 18  

april.  

 De aanloop naar het nieuwe werken (meer gastvrouwtaken, minder baliewerk en 

werken met headsets) vergt tijd en aandacht, waardoor een Topper (iemand die een 

plaats krijgt in een organisatie om de taal beter te leren, Taal Oefen Plaats)  bij de 

receptie te zetten op dit moment niet wenselijk is. Het nieuwe werken wordt 

concernbreed ingezet. Het oorspronkelijke plan, maaltijden in de hal e.d. wordt opnieuw 

bekeken. Aandacht die de receptie momenteel geeft aan aanleunbewoners moet meer 

vorm gaan krijgen in samenwerking met de wijk. Inzet van een Topper  dient goed 



 

 

getimed worden. Hetzelfde geldt bij de inzet bij activiteiten.  

 Extra bedden 

Sinds eind december is één van de extra bedden bezet. M.b.t. voldoende plekken voor 

de warme maaltijd bekijkt het team samen met een deskundige de inrichting. Daarnaast 

wordt de linnenkamer bij de kleine lift vrijgemaakt voor relax-/snoezelruimte en evt. een 

plekje om in alle rust te eten. 

Mw. Smith is verbaasd dat het zo lang duurt om de tafels in de huiskamer anders neer 

te zetten (een ervan dwars zetten). Anke legt uit dat zorgvuldigheid geboden is. Deze 

wijziging behoeft ook extra inzet van een vrijwilliger of medewerker en er moet 

geïnvesteerd worden in de inrichting.  

 Afspraken overlijden:  

Er is in het verleden het één en ander op papier gezet. Anke/Maria bekijken dit 

materiaal en komen op korte termijn met een nieuwe richtlijn. Mw. Koole wordt 

vervolgens om feedback gevraagd. 

Een gedenkplekje in de hal is onwenselijk i.v.m. de wet op de privacy. Maria vraagt bij 

Corrie na wat de stand van zaken is voor een plekje op 3 en 4 (Corrie is in overleg met 

de afdelingen). 

 CR geeft aan dat een aantal oude zaken steeds terugkomen, zoals het sleutelbeleid.  

Hier zal de komende periode een start mee worden gemaakt en komt in juni weer op de 

agenda. 

 

4. Mededelingen/onderwerpen door het management 

a. Mededelingen 

Een cliënt bleek op de 5
de

verdieping te zijn in plaats van zijn eigen afdeling. Het thema 

meer bewegingsvrijheid speelt dit jaar een grote rol, hoe voeren we dit in Stefanna in? 

Chantal heeft met een medewerker van de afdeling Vastgoed gesproken over een 2
de

 schil 

omdat sommige deuren, die nu de 1
ste

 schil vormen, erg traag dicht gaan. Idee van de 2
de

 

schil is bijvoorbeeld een sensor bij de deur met een chip, gevolgd door een alarm op de 

telefoon. Kosten zijn ongeveer  €1500 per deur. Dit zit nog in de idee-fase. 

b. Tarieven RV: zijn gewijzigd; ter informatie 

c. Begroting 2020:  

2019 is negatief afgesloten. De nieuwe begroting gaat, zoals iedere begroting, uit van een 

positief resultaat. De samenvatting van de begroting is ter informatie. Indien men 

verdieping zoekt kan er met Chantal een afspraak worden gemaakt om dit achter een 

monitor te bespreken. De energiekosten in 2020 zijn al lager begroot vanwege de 

bezuinigingsopdracht en het feit dat afd. 5 gesloten is. 

d. Jaarplan 

CR vindt communicatie een belangrijk onderwerp. Er wordt geconstateerd  dat 

bijvoorbeeld Familienet nog niet actief wordt gebruikt ondanks dat er meer familie is 

aangesloten. Niet iedereen is ook aangesloten op Caren Zorgt of bereikbaar per e-mail.  

Chantal zet Familieparticipatie en het gebruik van Familienet weer in het plan. 

Chantal heeft in het jaarplan opgenomen dat het huiskameroverleg op etage toch twee 

keer per jaar dient plaats te vinden om de dialoog te bevorderen. 

 2
de

 speerpunt CR: welzijn: Bij welke activiteiten hebben we voldoende beschikbare 

vrijwilligers nodig en op welke wijze kunnen we nieuwe vrijwilligers enthousiast maken 

om bij Stefanna te komen helpen? Hier zijn verschillende methoden voor o.a. via 

gemeentelijke organisaties (bv Delft voor elkaar),  maar ook met ‘verplichte’ vrijwilligers 

waarbij goede  begeleiding nodig is (met ‘verplichte’ vrijwilliger wordt iemand bedoeld 

dat iemand een uitkering krijgt en daar tegenover iets moet stellen van gemeentewege).  

Zowel aan Fiona als  Natasja is de functie medewerker welbevinden aangeboden en 

Ada (Lindenhof) extra uren (12 uur). Het duurt nog enkele maanden voor de functies 



 

 

van start gaan vanwege de bezwaarperiode. 

Chantal wil Ada m.n. inzetten op het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, actieve 

betrekkingen met de gemeente/buurt. Medewerkers welbevinden hebben 

coördinerende en coachende taken. Per bewoner wordt door het zorgteam met de 

PGW –methodiek een passend plan gemaakt. Medewerkers welbevinden krijgen een 

leerlijn aangeboden (nog te ontwikkelen). E.e.a. wordt besproken op het visie-op-

welzijn-overleg d.d. 27-01-2020. Mw. Koole wil ook graag aansluiten bij dit overleg . 

Chantal geeft aan de CR graag in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van ideeën te 

hebben. De CR staat hier achter. Chantal geeft aan dat deze werkwijze wel 

verduidelijkt moet worden aan overige deelnemers omdat men dit nog niet gewend is. 

Mw. Koole wil graag aansluiten bij het overleg Visie op welzijn. 

 

Het jaarplan wordt opnieuw geagendeerd op 14 februari. 

 

5. Vragen aan het management 

a. Afdelingen 1 en 2 

1. Mw. Koole vraagt hoe het met de begeleiding op Stef 1 is op het moment dat de 

bewoners in de avond op bed worden gelegd. Een vrijwilliger helpt dan een cliënt op het 

toilet. Anke geeft aan de personele bezetting op Stef 1 een uitdaging is ten opzichte van 

het aantal bewoners. Stef 2 heeft een uitbreiding gehad van bedden – die kamers waren er 

al – en personeel. In Stef 1 was uitbreiding met extra bedden niet rendabel omdat hier 

extra investering nodig is.  

2. Mw. Koole geeft aan dat er vandaag erg weinig bekenden waren op de afdeling.  Dit is 

helaas zo omdat er veel medewerkers ziek zijn vanaf eind december.  

3. Mw. Koole merkt op dat er vaak opgediend wordt uit plastic bakjes aan de tafel. Dit komt 

de huiselijkheid niet ten goed en is belastend voor het milieu.  Anke geeft aan dat de 

werkgroep Voeding het hele proces van voeding met F2 Connect doorneemt, waaronder 

ook het serveren. (Op Stef 1 en 2 zijn er diverse werkgroepen gemaakt rondom o.a. 

voeding, roosteren, persoonsgericht werken, medicatiebeleid). 

Stef 2:  

Mw. Smith deelt een maaltijdervaring van Stef 2 in het restaurant (kleurcombinatie). 

Mw. Smith signaleerde dat een bewoner erg laat ontbijt kreeg. Dit kan meerdere redenen 

hebben. Mw. Smith kan in dit soort gevallen navraag doen bij de zorg of de teammanager. 

  

b. Afdelingen 3 en 4:  Op Stef 4 ging een alarm af door stoomvorming bij het douchen. Mocht 

dit vaker voorkomen, dan wordt dit onderzocht. 

 

6. Rondvraag 

Op Familienet stond een bericht over de wondertelefoon op Stef 3. Deze is nog niet 

aangeschaft, het betreft een oproep om dit te sponsoren. De vraag was of dit bij Agaat 

neergelegd kon worden voor alle huiskamers. CR verzoekt dit ook te plaatsen in het 

Stefanieuws, te verduidelijken en evt. een oproep te doen voor hulp. 

 

7. Volgend overleg  14 februari 

Agenderen:  

huisregels, notitie zo zijn onze manieren 

jaarplan 

Welzijn: visie op 


