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Datum: 6 augustus 2019 

Onderwerp: Locatieoverleg cliëntenraad Huize Elisabeth 

Aanwezig: De heer W. de Laat 
De heer J. van Wanrooij 
Mevrouw C. van de Laak 
De heer A. van Oosten 
Mevrouw I. van Gogh 
De heer R. Verheij 
De heer J. Verhoeven 
Mevrouw M. Brands 
Mevrouw L. van Drunen 

voorzitter 
namens de woningen 
namens de woningen 
namens de verpleegafdeling  
namens de verpleegafdeling 
namens de verzorgingsafdeling 
 
hoofd intramurale zorg 
bestuurssecretaresse (verslag) 

  
 

 

Nr Onderwerp Besproken Actie 

1 Opening De heer De Laat opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. 
 
De heer De Laat zal deelnemen aan de bespreking van de 
begroting 2020, samen met de heer F. van Geel. 

 

  Marli van den Ende schuift van 14.40 – 15.40 uur aan bij 
het vooroverleg. 

 

2 Marli  
van den Ende 

Marli van den Ende Coordinator Facilitaire Diensten. Zij is 
verantwoordelijk voor keuken, restaurants, receptie en 
centrale activiteiten. Vragen hierover kunnen rechtstreeks 
aan Marli gesteld worden; indien nodig kan zij opnieuw 
aanschuiven bij de locatieraad. 
 
Aandachtspunten: 

- Tafeltje-dek-je: Er kan ook in Helvoirt geleverd 
worden maar helaas zijn hier geen vrijwilligers voor 
te vinden. 

- Seizoensborrel; Voorgesteld wordt om deze ook in 
Huize Elisabeth in te voeren. 

- Receptie: De locatieraad vraagt zich af of de 
receptietijden niet uitgebreid kunnen worden. 

- Restaurant; Nieuwe bewoners worden met zorg 
ingedeeld. Opmerkingen over het eten kunnen via de 
menucommissie ingediend worden. De verslagen 
van deze commissie zijn voor iedereen inzichtelijk. 

 

  Mirion Brands schuift om 16.00 uur aan.  

3 Nieuwe leden De heer Rob Verheij schuift aan als nieuw lid voor de 
locatieraad van Huize Elisabeth. Hij heeft een 
verpleegkundige en bestuurlijke achtergrond. 
Mevrouw Snoyink heeft zich teruggetrokken. 

 

4 Verslag 
vergadering  
7 mei 2019 

Geen opmerkingen. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5 Bewonersnet Het bewonersnet wordt summier geraadpleegd.   
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Bekeken wordt hoe we dit kunnen promoten. De brief inzake 
het bewonersnet is door Regy van den Brand aangepast. 
Voorgesteld wordt om hiervoor een informatieochtend te 
organiseren en/of het te bespreken tijdens de koffieuurtjes. 
Dit wordt verder besproken in de GCR-vergadering. 

6 Belevingstafel Beide locaties hebben een belevingstafel. Deze wordt 
intensief gebruikt, ook op de verzorgingsafdelingen. 
Bewoners en medewerkers zijn hier erg enthousiast over. 

 
 
 

7 Eenzaamheid 
bewoners 

Een aantal zaken zijn ingezet om dit te doorbreken: 
- Zorgassistentes in dienst genomen 
- Uitbreiding bezetting huiskamers 
- Vrijwilligers regelen voor individuele begeleiding 

bewoners. 
Signalen moeten vanuit de zorg komen. Eenzame mensen 
zijn vaak moeilijk benaderbaar. Via de teamleiders worden 
de team hierover geinformeerd. 

 
 
 
 
 
M. Brands 

8 Huisvieringen Huisvieringen worden wisselend bezocht. Onze doelgroep is 
deze diensten niet gewend. Het heeft de voorkeur om 
periodiek een echte kerkdienst te houden. Als het Bisdom 
akkoord gaat, mag José Quadvlieg hosties uitdelen. 
In oktober vindt evaluatie plaats met GCR en voorgangers. 

 
 
 
 

9 Maatschappelijk 
werk 

Dit is een extra dienstverlening vanuit Vughterstede. 
De maatschappelijk werker bereidt potentiële bewoners voor 
op hun verhuizing naar de zorginstelling. Ook onderhoudt hij 
contacten met mensen in de thuiszorg. 
Voorheen werd er iemand vanuit de Gemeente toegewezen 
ter begeleiding. 
De inzet van een maatschappelijk werker wordt bijzonder op 
prijs gesteld. 

 

10 Rondvraag Herkenbaarheid personeel: 
De nieuwe dienstkleding is onderweg; deze geeft echter 
geen onderscheid in functies. Elk personeelslid draagt in 
principe ook een naambadge.  
 
Seizoensborrel: 
Met Marli van den Ende is afgesproken om de seizoens-
borrel in te voeren in Huize Elisabeth. Mirion Brands stemt 
hiermee in. 
 
Wet Zorg en Dwang: 
Deze wet gaat in op 1 januari 2020. De inrichting hiervan en 
het plan van aanpak is al volop in bespreking. Scholing voor 
personeel en vrijwilligers moet worden geregeld. Daarnaast 
zullen Intern mensen opgeleid worden om nieuw personeel 
en vrijwilligers te informeren. 

 

11 Sluiting De heer De Laat sluit de vergadering om 16.40 uur.  

 


