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Datum: 18 maart 2019 

Onderwerp: Overleg Gemeenschappelijke Cliëntenraad met de Raad van Bestuur Vughterstede 

Aanwezig: Mevrouw S. Aarts 

De heer J. Verhoeven 

De heer F. van Geel 

Mevrouw L. van Iersel 

Mevrouw P. van der Koelen 

Mevrouw D. Karsmakers 

Mevrouw P. van Linder 

WZC Theresia, voorzitter GCR 

WZC Theresia, lid GCR 

Huize Elisabeth, lid GCR 

Ambtelijk secretaris 

Raad van Bestuur 

Staf beleidszaken 

Bestuurssecretaresse (verslag) 

Afwezig: De heer W. de Laat Huize Elisabeth, lid GCR, voorzitter locatieraad 

 

Nr Onderwerp Besproken Actie 

1 Opening Mevrouw Aarts, voorzitter van dit overleg, opent de 

vergadering om 15.05 uur.  

 

2 Mededelingen Vanuit de Raad van Bestuur: 

- Locatie Rozenoord: voor 29 maart zal Mariënhoven haar 

interesse kenbaar maken. Na eventuele selectie, zal een 

plan en ontwerp worden gemaakt. Daarnaast er is ook 

behoefte aan uitbreiding van de verpleeghuisplaatsen. Een 

eventuele optie zou zijn om enkele aanleunwoningen bij 

Huize Elisabeth om te zetten naar 

verzorgingshuisplaatsen. De verzorgingshuisplaatsen die 

hierdoor vrij komen, kunnen dan verpleeghuisplaatsen 

worden. Beide opties zou ook kunnen, waarbij gedeeltelijke 

externe financiering mogelijk is. De strategische keuze is 

nog niet gemaakt. 

- De Open Dag op 16 maart was zeer geslaagd, ook voor de 

bewoners. Er hebben zich enkele mogelijke nieuwe 

medewerkers gemeld. 

Vanuit de GCR: 

Geen mededelingen. 

 

3 Verslag overleg 

18 februari 2019 

Kapel Huize Elisabeth 

Wat is de stand van zaken rondom het gebruik van de kapel 

van Huize Elisabeth? Dit zal morgen door Peggy van der 

Koelen worden besproken met pastoor Mesch. 

Bijdrage bij activiteiten 

Jozien Verkuylen heeft aangegeven dat het de volgende keer 

beter geregeld zal zijn. De onderlinge communicatie zal 

worden verbeterd. 

Ruimte voor 24-uursstoelen in de zaal 

Er is niet één bepaalde ruimte aan te wijzen in de zaal. Het is 

ook afhankelijk van waar de activiteit plaatsvindt. Voor de 

winkel is een goede plek. 
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Nr Onderwerp Besproken Actie 

Werkzaamheden verpleegafdeling 

Er heeft achteraf wel communicatie plaatsgevonden richting de 

familie. 

4 Resultaten CQ-

index 2018 

Aan het einde van het eerste kwartaal zullen de 

verbetermaatregelen en de vorderingen in de 

kwartaalrapportage terugkomen. 

De vraag ‘In hoeverre beveelt u Vughterstede aan op een 

schaal van 1 tot 10’ zal periodiek worden gesteld. Hieruit kan 

de NPS-score worden berekend. 

De cliëntenraad vindt een gesprek met de cliënt erg belangrijk 

om de tevredenheid te meten. 

Wordt de familie-enquête van de verpleegafdeling ook 

meegenomen in het tevredenheidsonderzoek? Dianne 

Karsmakers zoekt dit uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dianne 

Karsmakers 

5 Rol van 

maatschappelijk 

werker naar 

cliënten 

Er is een maatschappelijk werker benoemd voor 36 uur. Hij 

begint op 1 april 2019. 

We willen beter en eerder reageren op complexe 

(psychiatrische) problematiek, al voor de opname, maar ook bij 

de cliënten die hier al verblijven. 

Het is een nieuwe functie die nog vorm moet gaan krijgen. 

 

6 Stand van zaken 

Waardigheid en 

Trots 

Er vielen 3 posten op wat betreft grote overschrijding: 

- High tea 

- Qwiek-up 

- Overige posten (dit was te laag ingeschat) 

Er wordt vooral gekeken naar het totaalbudget. 

 

7 Verbeterplan 

indicatoren 

basisveiligheid 

Vanuit het kwaliteitskader zijn er 4 indicatoren. Voor elk 

onderwerp heeft Dianne Karsmakers met verschillende 

mensen om tafel gezeten. Hier is een verslag van gemaakt. 

Deze verslagen worden in het verpleegkundig overleg 

besproken, waarin actiepunten zullen worden bepaald. Deze 

zullen terugkomen in de kwartaalrapportage. 

 

8 Rondvraag - Complimenten voor de herdenkingsbijeenkomst van vorige 

week. Jammer dat er niemand van het management 

aanwezig was. 

- Is er een tweede (onduidelijke) brief over het sleutelbeleid 

gestuurd? Peggy van der Koelen neemt dit op met Peter 

van de Wijdeven. 

- De werving van nieuwe GCR-leden loopt. Er zijn diverse 

gesprekken gevoerd en nog gepland. 

- De implementatie van de Wet Zorg en Dwang ligt bij de 

betreffende commissie en zal nog in de GCR worden 

besproken. 

 

 

 

 

Peggy van 

der Koelen 
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Nr Onderwerp Besproken Actie 

9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur. Hierna volgt 

een kennismaking met de nieuwe voorgangers. 

 

Het volgend overleg is op 13 mei 2019 om H uur. 

Bestuurskamer is dan bezet tot 15.00 uur > Petra nog 

afstemmen met Lucia! 

 

 


