
AGENDA 
 

 1 

Datum:  31 oktober 2022 

Tijd:  15.00 – 16.00 

Locatie:  Multiruimte 

 

Onderwerp: Overleg locatieraad en Management WZC Theresia  

 
Genodigden SK   MK  TH CJ 

locatieraad: PH BV  FvG 

 

Gasten:  -   

 

Genodigden Locatiemanager zorg Theresia 

management: 

 

Ter informatie: Locatieraad Elisabeth  ambt.secr. communicatie 

 

 
Onderwerp         Tijdsindicatie 

 

1. Opening en mededelingen       15.00 

 
2. Verslag vorige keer (bijlage 2)      15.05 

 

3. Voorstel actielijst        15.10 
We merken dat we niet altijd alle actiepunten uit de locatieraad goed kunnen volgen. Omdat ze soms bij anderen 
liggen, of omdat ze bij de verslagbehandeling terugkomen maar soms dan nog geen nieuwe status hebben. Dan 
raken ze uit zicht. Ons voorstel is om acties voortaan los te benoemen in een actielijst met een actiehouder erbij. We 
spreken per nieuwe actie een realistische einddatum af.  Graag maken we afspraken over hoe we dit willen 
aanpakken.  
 
Voorbeeld 

 
 

4. Terugkoppeling ontwikkelingen locatie Theresia     15.20 
a) Personeel (toelichting door locatiemanager zorg Theresia) 
b) Complimenten, signalen en klachten afgelopen periode (toelichting door locatiemanager zorg Theresia) 
c) Familie-avonden n.v.t. 
d) Huurdersbijeenkomst Theresia (terugkoppeling BV) 
e) Kwaliteitsrapportage (terugkoppeling Manon en toelichting Theresia door locatiemanager zorg Theresia), 

bijlage 3  
f) Voortgang Samen Vooruit (toelichting door locatiemanager zorg Theresia) 

 
5. Signalen aanspreekpunten en bewonerscommissie    15.40 

a) Bespreken signalen en afspraken maken over opvolging (indien noodzakelijk) 
b) Bewonerscommissie: vaststellen of signalen door de leden zelf meegenomen worden naar het (komende) 

overleg van de bewonerscommissie. Of dat deze alvast via de locatiemanager doorgebriefd worden naar de 
manager Vastgoed om op te bespreken. Zaken die alle bewoners raken of centrale faciliteiten, die kunnen 
vanuit de locatieraad worden doorgezet. Zijn er specifieke zaken die alleen voor de huurders gelden, dan lopen 
deze via de bewonerscommissie. 

 
6. Ervaringen CJ en TvH       15.50 

Na 2 deelnames aan de vergadering bekijken we altijd hoe het gaat. En kan worden aangegeven of de deelname 
definitief is. Eventueel maken vervolgafspraken (foto, inschrijving als vrijwilliger, VOG) 
 

7. Rondvraag en afsluiting       15.55 
 
 

datum onderwerp actie actiehouder geplande einddatum uitstel naar (i.v.t.) uitleg hoe afgerond

1-4-2020 hulpdiensten weten de weg onvoldoende 

omdat zowel Merpatistraat als 

Molenrijnselaan zelfde huisnummers 

kennen

aanpassing bewegwijzing: als je 

aan komt rijden moet het het 

duidelijk zijn waar de hulpdienst 

naar toe moet 

naar tabblad afgerond

1-1-2022 ontwikkelen algemene ruimte Marienhof

locatieraad betrekken bij inspraak 

en advies 1-jul-23


