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Datum: 24 juni 2019 

Onderwerp: Overleg Gemeenschappelijke Cliëntenraad met de Raad van Bestuur Vughterstede 

Aanwezig: Mevrouw S. Aarts 

De heer W. de Laat 

De heer J. Verhoeven 

De heer F. van Geel 

Mevrouw L. van Iersel 

Mevrouw P. van der Koelen 

Mevrouw P. van Linder 

WZC Theresia, voorzitter GCR 

Huize Elisabeth, lid GCR, voorzitter locatieraad 

Huize Elisabeth, lid GCR 

WZC Theresia, lid GCR 

Ambtelijk secretaris 

Raad van Bestuur 

Bestuurssecretaresse (verslag) 

Afwezig: -  

 

Nr Onderwerp Besproken Actie 

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

vergadering.  

 

2 Verslag overleg 

27 mei 2019 

Pagina1, punt 3: Kapel Huize Elisabeth 

a) Peggy van der Koelen heeft een verzoek aan de bisschop 

verstuurd betreffende de uitreiking van de communie door 

leken. We wachten nog op zijn reactie. 

b) Er zou zo mooi gebruik van de kapel kunnen worden 

gemaakt. Bijvoorbeeld door maatschappelijke 

organisaties in ruil voor een wederdienst. 

c) Een mogelijkheid is om in de nieuwsbrief voor 

medewerkers te vragen naar suggesties voor ander 

gebruik van de kapel. Peggy van der Koelen gaat 

hierover in overleg met Frank de Haas. 

Pagina 2, punt 5g: MIM-meldingen 

Wat wordt er bedoeld met een koppeling tussen een MIC-

melding en een MIM-melding? Een MIC-melding gaat vrijwel 

altijd gepaard met MIM-melding. 

Pagina 3, punt 10: Brochure cliëntenraad 

De brochures van de cliëntenraad worden verzorgd door 

Regy van den Brand. Na de open dag zijn de brochures kwijt 

geraakt. Er zullen brochures moeten worden bijgedrukt voor 

het versturen bij de welkomstpakketten. Simone Aarts gaat 

hierover in contact met Esther Bruinsma. 
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Aarts 

3 Adviezen 

kwartaalverslag 

en aanpassing 

huisreglement 

Ter kennisgeving. Deze zijn al vastgesteld.  

4 Kwartaal-

rapportage Q1 

De GCR wil graag de hele rapportage ontvangen, niet alleen 

het kwaliteitsgedeelte. 

Peggy van 

der Koelen 

5 Conclusies uit 

het 

inspectierapport 

Vorige week hebben we het definitieve inspectierapport 

ontvangen. De bevindingen zijn niet gewijzigd, alleen de 
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Nr Onderwerp Besproken Actie 

conclusies zijn toegevoegd. Er is één aandachtspunt. Peggy 

van der Koelen stuurt het rapport nog door naar de GCR. 

Op 1 juli 2019 maakt de IGJ het rapport openbaar. We zetten 

deze ook op onze website. 

De verbeteracties zullen terugkomen in de 

kwartaalrapportage. 

Peggy van 

der Koelen 

6 Voorbereiding 

themamiddag 

2 juli 2019 

Vorige week hebben alle deelnemers een e-mail ontvangen 

met een boekje ter voorbereiding van de themamiddag. 

Onder leiding van Aestate (‘ontrafelexperts’) gaan we een 

gerichte discussie voeren. Waar gaat Vughterstede zich in de 

toekomst op richten? 

 

7 Mededelingen Raad van Bestuur: 

Het hitteprotocol is momenteel van kracht. 

GCR: 

Geen mededelingen. 

 

8 Rondvraag Vanuit de GCR: 

a) Hoe gaat het op de verpleegafdeling Mariënhof? 

Momenteel is er een teamcoach aanwezig op de afdeling, 

waardoor veel zaken worden ‘opgeschud’. 

b) Wellicht is het goed om de bewonersraad nieuw leven in 

te blazen. Of noemen we deze voortaan de 

huurderscommissie, zodat het onderscheid tussen 

cliëntenraad en bewonersraad duidelijker is? Peggy van 

der Koelen neemt dit op met Frank de Haas. 

c) Simone Aarts stuurt Peggy van der Koelen een voorstel 

om de teamleiders van Theresia te vragen naar ideeën 

over het aandragen van nieuwe leden voor de locatieraad 

van Theresia. 

d) Aan de locatieraden is gevraagd om betrokken te zijn bij 

de ontwikkeling van het nieuwe bewonersnet. Peggy van 

der Koelen doet een voorstel naar de locatieraden en de 

GCR. 

 

 

 

 

 

 

 

Peggy van 

der Koelen 

 

Simone 

Aarts 

 

 

Peggy van 

der Koelen 

9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Het volgend overleg is op 29 juli: eerst een regulier GCR-

overleg met aansluitend een extra overleg over focus en 

samenwerking binnen de GCR. Simone Aarts stuurt alsnog 

haar input en Lucia van Iersel maakt een overzicht van alle 

input. 
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