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Verslag interne vergadering Cliëntenraad Archipel Landrijt 

Datum : 24 augustus 2020 
Aanwezig : Gert Wolthuizen, Eva Diepenveen, Robin van Gaans, Henk van den Oetelaar, 
    Betske de Vos, Peter van Gerven, Harry Seyfarth, Annette Marcellis-vd Kam,  
    Astrid de Reuver, Aad van der Pol, Andrea van der Put, Rita Warnawa (verslag)  
__________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Ter bespreking 

2.2 Ivm de hygiëne ziet de CR graag dat er zo snel mogelijk pedaalemmers worden 
aangeschaft  Rita zal dit doorgeven aan de bestuurder en de mngr FD. 

2.3 Deuren rookruimtes afdelingen 
De meningen zijn verdeeld mbt het rookbeleid, landelijk ziet men graag een 
algemeen rookverbod binnen verzorgingshuizen maar ook de persoonlijke vrije 
keuze op de eigen kamer vinden veel van de CR leden belangrijk.  
Robin brengt het rookbeleid in op de agenda van de CCR op 1 september. 

2.4 Verslagen CR vergaderingen op Archinet 

 De verslagen van zowel de interne vergaderingen als met de bestuurder zijn 
openbaar en komen daarom op de website van Archipel. Rita neemt dit op met afd. 
Marcom. 
Inlogcodes Archinet voor de leden van de CR LE, opvragen bij ICT. 
 

2.5 Overeenkomst op basis van de Wmcz 2020 tussen management en CR. 

 31 december 2020 moet er een ondertekende overeenkomst zijn tussen de 
zorgorganisatie en de cliëntenraden. 
Gert neemt contact op met Sylvia voor het opnieuw bijeenkomen van de werkgroep 
om de nieuwe overeenkomsten en huishoudelijke reglementen op te stellen. Peter, 
Aad en Robin willen eveneens aansluiten. Peter heeft al een format van de nieuwe 
overeenkomst gedownload van de site van het LOC en wat aanpassingen gemaakt. 
Deze zal hij vast doorsturen. Peter stelt voor om een afgevaardigde van het LOC met 
wie hij eerder contact heeft uit te nodigen om te ondersteunen bij het opstellen van 
de nieuwe overeenkomsten. Gert legt dit voor aan de werkgroep tijdens de 1e 
bijeenkomst. 
 
Rita stuurt per post het boekje mbt de nieuwe wet WMCZ, en de verklarende 
afkortingenlijst via de mail. 
 

2.6 Gelden W&T + Gesprek Henk op Pico Palma 

 Nav de perikelen en onduidelijkheid over de gelden van W&T. 
Blijkbaar is de Communicatie onvoldoende geweest. De organisatie krijgt 60 euro 

1. Opening en mededelingen 

2.1  Welkom aan 2 nieuwe leden; Annette Marcellis-van de Kam en Astrid de 
Reuver, zij zullen de Pleinen vertegenwoordigen in de cliëntenraad. 

 Betske de Vos vermelden als ‘aanwezig’ in voorgaande verslagen. 
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(afhankelijk van de zorgzwaarte) per cliënt om te besteden. 
De RvB had besloten dat de helft van het toegekende bedrag besteed moet worden 
aan zaken voor het algemeen goed en sommige cliënten dachten toen dat zij niets 
meer hadden gekregen. 
2 CR leden van Noordertoren weten niet of zij dit bedrag ook hebben ontvangen 
maar volgens de overige leden is dat wel het geval. 
In de CCR is de uitleg over de splitsing van die toegekende 60 euro ook niet duidelijk 
geweest. Riet Odekerken zal worden daarom uitgenodigd om eea uit te leggen in de 
CCR  en ook in de CR Landrijt. 
In 2021 worden deze gelden W&T verwerkt in het normale vergoedingstarief. 
 

2.7 Corona situatie en maatregelen; 1.5 meter / hygiëne / registratie bezoek. 
Betrokkenheid CR bij corona beheersing / besluitvorming. 

 In de mail van 19 aug staan de nu geldende maatregelen. 
Op Nevisplein was een mogelijke besmetting. Bezoek mocht wel komen maar met 
mondkapje en direct naar de kamer. De test was negatief. 
De betrokkenheid van de CR bij de maatregelen ter beheersing van corona vindt 
men minimaal. De CR krijgt de maatregelen te zien vlak vóór de invoering maar 
wordt niet betrokken bij de opstelling. 
Het tijdig informeren van de CR door de RvB wordt wel geëist. Rita zal hierover een 
mail sturen naar de RvB. 
 

2.8 Betrokkenheid CR jaarplan en begroting 2021 

 De begroting en het jaarplan is Archipelbreed. De controller komt altijd een uitleg 
geven in de CR vergadering. De nieuwe Wmcz wet geeft overigens aan dat de CR zelf 
ook een begroting en een jaarplan moet opstellen. 
De bestuurder wordt verzocht om zodra de eerste contouren er zijn van de 
begroting en het jaarplan om de CR er bij te trekken  actie Rita 
 

2.9 Vervolg uitnodiging vertegenwoordigers van diverse afdelingen 

 Oase reserveren voor de vergaderingen, anders in de Wijkgebouw De Uitwijk ?  
 actie Rita 

svz Vervolg kwaliteit maaltijden op NT 

 Temperatuur, variatie en dieetmaaltijden zijn nog steeds onvoldoende. Er is bv nooit 
een salade, groenten zijn te doorgekookt en alles is overgoten met saus en het eten 
is nog steeds te koud. 
En Harry kwam tot heel andere temperatuur waarden dan Gerard, de kok. Volgens 
HHCP moet de temperatuur 75 graden zijn. Harry is al meer dan 2 jaar hier mee 
bezig en wordt hierin gesteund door de andere bewoners van de Noordertoren want 
zij delen zijn mening. 
Rita stuurt Monique een mail over de reactie van de zorg nav het meten van de 
maaltijden door Harry. 
Mochten er gesprekken worden gevoerd over de maaltijden door facilitair en de 
koks, willen Harry en de voorzitter graag aansluiten. 
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 Archipel Brochure/informatiemap bespreken maand na inhuizing 

 Vanuit de CR was het voorstel gekomen om de Archipel brochure ongeveer 4 weken 
na inhuizing nogmaals door de cliëntadviseurs met de cliënt en/of diens 
vertegenwoordiger uitgebreid door te nemen. 
Dit wordt neergelegd bij de coördinator van de cliëntadviseurs die met ingang van 1 
oktober begint. De coördinator wordt verantwoordelijk voor het proces, anders is 
het risico groot dat de één het wel oppakt en de ander niet. 
Na 1 oktober komt dit punt opnieuw op de agenda. 
 

 Implementatie gespecialiseerde afdeling Ziekte van Parkinson, Noordertoren 

 Wat is nu de stand van zaken, wanneer gaat die afdeling over. 
Rita stuurt de bestuurder een mail. 
UPDATE: Monique heeft op 8 sept a.s. een overleg hierover met de betrokken 
behandelaren. Uiteraard wordt daarna de CR dan ook geïnformeerd. 

 

9. Rondvraag 

  Artikel in het Parool mbt de allesoverheersende aandacht voor covid19 heeft 
men kennis van genomen. 

 Aad neemt contact op met Riet Odekerken, zijn vrouw is onlangs weer 1,5 
uur onderweg geweest met Connexxion. Is heel vermoeiend dus willen veel 
mensen niet meer naar de activiteiten, echter de WMO vergoeding loopt 
gewoon door tgv de organisatie. Vrijwilligersbussen zijn nu ook ingezet maar 
waren ook 1,5 uur onderweg. Agenderen volgende vergadering met Monique 
op 19 okt. 

 Tussentijdse vergadering op ma 14 sept  actie Rita 

 Data mogelijkheden voor een dinertje, gekozen is toch voor een restaurant, 
stuurt Rita door. UPDATE; gewacht wordt tot de regels versoepeld zijn want 
nu moet men over verschillende tafels verspreid aan de tafels zitten. 

 
 
 
 
 
 

 Actiepuntenlijst 24 aug 2020 
 

actiehouder datum 

1.  !! Sommige actiepunten zijn ivm corona nog niet opgepakt !! 
 

  

2.  Niet toegezegd maar wordt meegenomen in de plannen voor 
2020; verbouwing/uitbreiding huiskamer NT 8/9 
 

MH 2020 

3.  Afspraak maken met fotograaf ivm de nieuwe leden. 
 

RW Najaar 
2020 

4.  Volgende vergaderingen in de Oase of uitwijken naar een RW 2020 
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externe locatie 
 

5.  Uitnodigen medewerkers en behandelaren continueren 
(na de corona crisis) 
 

RW 2021 

6.  Agenda met MH op 19 okt 

 Maaltijden NT 

 Archipel Brochure / informatiemap 

 Connexxion/vergoeding WMO 

RW 19 okt 

7.  Riet Odekerken uitnodigen voor de volgende interne 
vergadering op 14 september 

RW 14 sept 

 
 
 
 
 


