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Datum: 29 juli 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 L. van Drunen 

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) 

 

   

Nr Onderwerp Besproken Actie 

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

vergadering.  

 

2 Mededelingen Vanuit de Raad van Bestuur 

Vughterstede heeft een ICT-beleid vastgesteld. De hele ICT-

huishouding wordt momenteel doorgelicht. Voor de korte 

termijn is een nieuwe server aangeschaft en de 

mogelijkheden van de Cloud worden onderzocht. De huidige 

ICT omgeving is niet toekomstbestendig. 

Drie partijen zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen. De 

grote investeringen die hier mee gemoeid zijn, zijn niet in de 

begroting opgenomen. Hiervoor wordt een aparte 

investeringsbegroting opgemaakt die uit eigen middelen 

betaald wordt. 

ICT-medewerker Tom van Acht coördineert het project; hij 

onderhoudt hiervoor ook contacten met collega-

zorginstellingen. 

 

P.v.d.Koelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Verslag 

vergadering 

24.06.2019 

Huisvieringen: 

- Bisschop De Korte en pastoor Mesch zijn benaderd 

met betrekking tot uitreiking van de communie tijdens 

de huis-vieringen; er is nog geen reactie ontvangen. 

- Leden van de locatieraden worden gevraagd om 

bewoners te peilen over de Huisvieringen en 

suggesties op te halen. 

 

Gebruik kapel Huize Elisabeth: 

Het Vughts mannenkoor heeft een verzoek ingediend voor 

een optreden in de kapel. 

Frank de Haas bekijkt de mogelijkheden omtrent het gebruik 

van de kapel. 

 

Bewonersraad: 

- Overwogen wordt de benaming van dit orgaan te 

wijzigen in huurderscommissie. Dit is een zuiverdere 

benaming; deze raad vergadert (minimaal) eenmaal 

 

P v.d.Koelen 

 

 

Voorzitters 

Locatieraad 

 

 

 

 

 

F. de Haas 

 

 

 

P.v.d.Koelen 
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per jaar over de huren en de servicekosten en 

aanverwante zaken. Volgens de statuten mogen de 

leden uitsluitend in de bewonersraad zitting hebben 

en niet ook in de locatieraad. Dit zal worden 

gecontroleerd. 

- Onderwerpen voor de huurderscommissie hoeven niet 

in de locatieraad besproken te worden. Peggy van der 

Koelen informeert bij Frank de Haas omtrent de stand 

van zaken. 

- Marli van den Ende wordt gevraagd om bij de 

locatieraad aan te sluiten.  

 

Opmerkingen verslag vorige vergadering 

De notulen zijn verspreid mèt opmerkingen van de ambtelijk 

secretaris; deze en de opmerkingen van de leden worden 

voortaan in het agendaoverleg besproken. 

 

Bewonersnet VS: 

In de locatieraden wordt dit verder besproken, waarna de 

bevindingen worden doorgegeven aan Regy van den Brand. 

Dit wordt meegenomen in het volgende agendaoverleg. 

 

 

 

 

 

 

P.v.d.Koelen 

 

 

 

 

 

 

 

L.v.Iersel 

4 Voortgang 

coaching 

Mariënhof 

Het coaching traject is nog actief. In september volgt een 

evaluatie. 

Zoals in de Kaderbrief 2020 beschreven wil Vughterstede 

meer gaan werken met gespecialiseerde verpleegkundigen; 

zij kunnen als meewerkend “voorman” een team coachen. Dit 

zou de kwaliteit van zorg een boost kunnen geven. 

In september volgt meer duidelijkheid hierover. 

 

Eerder is geprobeerd een afdeling Somatiek op te zetten 

maar deze bleek moeilijk invulbaar.  

P.v.d.Koelen 

5 Inzet welzijn 

coaches 

De heer Van Geel heeft informatie ingebracht die gericht is 

op de inzet van welzijncoaches ter ondersteuning van de 

mantelzorg. 

Binnen een ZZP-indicatie is ook een component welzijn 

opgenomen. Mensen die iets meer willen, betalen hier vaak 

zelf voor. 

Stichting Ouderen Samen richt zich op alle ouderen in Vught 

vanaf 75 jaar. EMZ-cliënten betalen een eigen bijdrage voor 

deelname aan activiteiten. 

GCR 

6 Waardigheid & 

Trots  

In de laatste bijeenkomst is besproken dat in 2020 een en 

ander gaat veranderen, met name de verdeelsleutel. Plannen 

kunnen tot 1 september ingediend worden. Enkele plannen 

zijn; danspaleis, taalcursus, opleiden vrijwilligers, sportdag 

GCR 
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voor ouderen. Met betrekking tot de belevingstafel wordt 

bekeken of hier een subsidieregeling voor is.1 

In het volgend overleg komt dit onderwerp weer op de 

agenda. 

7 Kaderbrief 

2020 

Peggy van der Koelen geeft een toelichting hierop. 

- De begroting is gebaseerd op het jaarplan. 

- Belangrijke speerpunten voor de organisatie zijn 

veerkracht en vertrouwen. 

- De Wet Zorg & Dwang haakt in op persoonsgerichte 

zorg. Vughterstede is met twee partijen in overleg 

over de implementatie hiervan. De GCR wordt t.z.t. 

hierover ingelicht. 

- Informatie over de toepassing van Medimo volgt t.z.t. 

- Naar aanleiding van het onderzoek bij de Thuiszorg is 

het “benen-op-tafel–overleg” ingevoerd. 

P.v.d.Koelen 

8 Rondvraag Geen vragen.  

 

9 Focus en 

samenwerking 

binnen de 

GCR 

Hiervan wordt geen verslag opgemaakt door de notuliste.  

 

 

                                                           
1 Aanvulling Lucia van Iersel op 20-08-2019: inmiddels is duidelijk dat er al 2 belevingstafels zijn. Er is geen verdere 
actie nodig. 


