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Datum: 25 februari 2019 

Onderwerp: Locatieoverleg cliëntenraad WZC Theresia 

Aanwezig: Mevrouw S.I.J. Aarts 
Mevrouw M. Gallé-Goossens 
Mevrouw S. Knijnenburg 
Mevrouw C. Oerlemans-Belger 
De heer F. van Geel 
Mevrouw M. Brands 
Mevrouw M. van den Ende 
Mevrouw P. van Linder 

voorzitter 
vertegenwoordiger bewoners aanleunwoningen 
vertegenwoordiger bewoners aanleunwoningen 
vertegenwoordiger bewoners aanleunwoningen 
vertegenwoordiger bewoners verpleegafdeling 
hoofd intramurale zorg 
coördinator facilitaire diensten 
bestuurssecretaresse (verslag) 

Afwezig:   

 

Nr Onderwerp Besproken Actie 

1 Opening en 
mededelingen 

Simone Aarts opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 

 

2 Terugkoppeling 
uit het GCR-
overleg 

a) Het gebruik van de kapel van Huize Elisabeth voor 
meerdere doeleinden is door Mirion Brands al 
opgenomen met Frank de Haas. (Dit punt is ook in de 
locatieraad van Huize Elisabeth en de GCR 
besproken.) 

a) De GCR heeft een positief advies gegeven over de 
nieuwe invulling van de geestelijke verzorging en de 
aanstelling van de vertrouwenspersoon voor Huize 
Elisabeth. 

 

3 Vragen aan Marli 
van den Ende 

a) De prijs voor het stamppotdiner is te hoog voor de 
hoeveelheid die je ervoor kreeg. Marli van den Ende 
geeft aan dat aan iedereen is gevraagd of ze nog een 
extra portie wilden. 

b) Bij de Brabantse koffietafel was de hoeveelheid te 
weinig. 

c) Op uitnodiging van Marli van den Ende gaat mevrouw 
Oerlemans deelnemen aan de menucommissie. 

d) Op Huize Elisabeth wordt de tovertafel vaak en met 
veel plezier gebruikt. Deze is echter niet te vervoeren. 
Marli van den Ende vraagt aan Jozien Verkuylen of er 
op Theresia ook behoefte aan is. Dan kunnen we de 
tovertafel voor volgend jaar wellicht via Waardigheid & 
Trots aanschaffen. 

e) Op de verpleegafdeling zitten veel cliënten in 24-
uursstoelen. Het zou fijn zijn als er bij activiteiten een 
speciale ruimte in de zaal wordt gemaakt, zodat ze bij 
elkaar zitten (nabij de winkel) en er beter overzicht is. 
Marli van den Ende overlegt met Jozien Verkuylen. (Dit 
punt is ook in de GCR besproken.) 

f) Bij het optreden van Saskia en Serge dienden mensen 
van buitenaf een kleine bijdrage te betalen. Dat was 
niet duidelijk genoeg gecommuniceerd. Het 
veroorzaakte onrust in de zaal. Marli van den Ende 
overlegt met Jozien Verkuylen. (Dit punt is ook in de 
GCR besproken.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marli van 
den Ende 
 
 
 
 
 
Marli van 
den Ende 
 
 
 
 
Marli van 
den Ende 
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Nr Onderwerp Besproken Actie 

g) Wil Vreeburg (die ook de bieb doet) heeft de nieuwe 
bewoners van de aanleunwoningen welkom. Dit is 
geregeld via Marie-Louise Oerlemans. De cliëntenraad 
is hier niet van op de hoogte. Simone Aarts zal dit met 
haar opnemen. 

h) In het vorige overleg van de locatieraad is gesproken 
over het organiseren van een kennismakingsmiddag 
voor nieuwe bewoners. Wellicht kan dit een 
seizoensborrel worden, voor huidige en nieuwe 
bewoners (verzorging en aanleunwoningen). Simone 
Aarts overlegt met Marli van den Ende over de 
mogelijkheden. Voor de verpleegafdeling zou een 
familiebijeenkomst voorafgaand aan het lentefeest 
kunnen plaatsvinden. Frank van Geel stemt dit af met 
Anja Pennings. 

i) Bij een bijeenkomst van de KBO in de zaal werd er bij 
het uitdelen van de koeken onderscheid gemaakt 
tussen wel/niet leden. Dat is niet de bedoeling. Marli 
van den Ende overlegt met de KBO. 

 
 
Simone 
Aarts 
 
 
 
 
 
Simone 
Aarts 
 
 
Frank van 
Geel 
 
 
Marli van 
den Ende 

 Marli van den Ende heeft op 27 februari 2019 gereageerd op bovenstaande vragen. 
Haar e-mail is onderaan dit verslag toegevoegd. 

4 Bespreekpunten 

a) Activiteiten De activiteiten zijn al besproken bij punt 3.  

b) MIC-rapportages Het aantal medicatiemeldingen is gedaald. Er worden meer 
controles uitgevoerd. In het nieuwe 
leermanagementsysteem zit voor alle medewerkers een 
verplichte rekenmodule. 

 

c) Waardigheid & 
Trots 

De tovertafel is besproken bij punt 3d.  

d) Adviezen De adviezen zijn al besproken bij punt 2.  

e) Brief 29 januari 
2019 

In de brief van Frank de Haas en Peter van de Wijdeven 
(met het verslag van de presentatie op 11 januari 2019) 
staat een stukje over het sleutelbeleid. De cliëntenraad kan 
zich daar niet helemaal in vinden. Mirion Brands gaat 
overleggen met Peter van de Wijdeven en zal hem vragen 
af te stemmen met Simone Aarts. 

 
 
 
Mirion 
Brands 

5 Rondvraag a) Bij het opknappen van de verpleegafdeling is er veel 
onrust ontstaan. (Dit punt is ook in de GCR besproken.) 

b) Op de verzorging hebben veel bewoners een elektrisch 
kacheltje omdat het anders te koud is. Mirion Brands 
overlegt met de verzorging en Benny Hanff. 

 
 
Mirion 
Brands 

6 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur.  
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Van: M. van den Ende  

Verzonden: woensdag 27 februari 2019 11:37 

Onderwerp: locatie-overleg WZCT 25 februari 2019 

Goedemorgen, 

Ik heb naar aanleiding van het locatieoverleg gelijk contact gehad met Jozien Verkuylen en wil 

graag via deze weg de onbeantwoorde vragen nader toelichten. 

Bij de centrale activiteiten zorgen de medewerkers van welzijn (afdeling)  meestal voor het 

reserveren van bepaalde plaatsen voor de bewoners van de verpleegafdelingen. Verloopt 

meestal in goed overleg en is ook geen enkel probleem. De taak van Centrale Activiteiten is 

om voor àlle bewoners een goede plaats te verzorgen. Bewoners aanleun en verzorging 

kiezen over het algemeen een eigen plaats naar keuze, en het is mogelijk om voor de 

verpleegafdeling plaatsen vrij te houden, mits er duidelijkheid is over het aantal plaatsen. Dit 

zou voorafgaand aan de activiteit besproken kunnen worden. Wanneer een groot gezelschap 

zonder aankondiging  arriveert om 14.15 is de zaal al half gevuld en lukt het niet altijd om nog 

bij elkaar te zitten. Soms komen er nog bewoners als de activiteit al geruime tijd  bezig is en 

moeten we zoeken naar een geschikte plaats. Verzoek vanuit Centrale Activiteiten om initiatief 

vanuit de afdeling zodat wensen en verwachtingen vanuit grote activiteiten beter verlopen. 

De Belevingstafel 

In 2017 is ervoor gekozen om op Huize Elisabeth een Tovertafel/belevingstafel aan te 

schaffen. Jozien heeft deze destijds besteld voor de afdeling Welzijn op de verpleegafdeling. 

Er is in die tijd geprobeerd om deze tafel uit te wisselen, maar het bleek niet mogelijk omdat 

het product te kostbaar is om zo even te vervoeren. Daarom is toen direct besloten om 

dezelfde belevingstafel aan te vragen voor locatie Theresia. 

Echter heeft Maria (afdeling verpleging WZC) toen een andere tafel aanbevolen; de Quick-up-

tafel. Uiteindelijk is ervoor gekozen om die tafel aan te schaffen, in plaats van de 

belevingstafel/tovertafel. Er zijn nu geluiden dat medewerkers het jammer vinden dat de 

belevingstafel niet op Theresia is aangeschaft van het budget maar die keuze is toen door de 

afdeling gemaakt.  

Met vriendelijke groet, 

Marli van den Ende 
Coördinator Facilitaire Diensten 


