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Verslag Cliëntenraad Archipel Landrijt met bestuurder M. Hertogs 

Datum : 11 januari 2021, locatie LE 1.111 
Aanwezig : Robin van Gaans, Peter van Gerven, Eva Diepenveen, Betske de Vos, Astrid de Reuver, 
    Andrea van der Put, Annette Marcellis, Harry Seyfarth, Monique Hertogs,  
    Rita Warnawa (verslag)  
Via zoom :  Aad van der Pol, Gert Wolthuizen 
 

 

 

2. Ter bespreking 

2.1 Verslag en actielijst 14 december 2020 

  Expertisecentra  
Monique geeft Aad een uitleg over het doel van de expertisecentra.  
Als de impactanalyse klaar is in de notitie wordt deze ook aan de CR gepresenteerd.  

 Dashboard 
Wat betreft het “Doorklikken” in het dashboard, hier is de CCR mee bezig. Wil 
Pijnenburg en Peter Verbraak zitten in het voorbereidingsgroepje, maar het verzoek 
om door te mogen klikken is eigenlijk geen specifieke vraag vanuit de CCR. 

 Maaltijden 
Bewoners zijn op dit moment nog bezig hun mening over de maaltijden op papier te 
zetten. Gerard heeft Betske opgezocht, hij zal ook aansluiten bij het 
bereidingsproces van de maaltijen om heel gericht te kijken. Het sous vide systeem 
zal Archipel niet invoeren, dit is in het keuze proces wel betrokken maar niet 
uitgekozen. Wel zullen borden voorverwarmd worden en zullen er verschillende 
bereidingstijden voor de verschillende maaltijden gehanteerd worden. Niet alles 
moet even lang verwarmd worden, dit is afhankelijk van het soort maaltijd. 
Betske zal melden aan Gerard dat de sauzen apart geserveerd moeten worden. 

 Opnameproces 
Het herhalen/checken van alle informatie door de cliëntadviseur aan de nieuwe 
bewoner en de familie, een week of 6 na inhuizing, wordt dit jaar opgepakt. 
De levensloop van de nieuwe bewoners wordt zoveel mogelijk meegenomen. Dit is 
ook een belangrijk thema binnen CIR. Op Akkers wordt gevraagd aan de familie om 
een levensboek op te stellen.  Helaas valt de bereidheid hiervoor tegen. 

 Vraag vanuit de CR; onder 4.1; met de opmerking; “Bespreken met de afdeling” 
bedoelt Monique dat je alles bespreekbaar kunt maken met de teams, ook dat 

1. Opening en mededelingen 

  Toevoegen aan de agenda; vindbaarheid map cliëntenraad op Archinet en Plan 
B, en dan met name het perspectief waarom dit is gemaakt. 

 Harry Seyfarth heeft zich afgemeld als lid maar blijft de cliëntenraad van 
informatie voorzien over de Noordertoren en blijft ook betrokken bij het 
voedselprogramma. 

 Met Bert van Helvoirt (woont ook op NT) heeft Robin 12 januari een gesprek.  

 Vanwege een aantal afmeldingen kan er in ruimte 1.111 vergaderd worden. 
Aad sluit aan via zoom. 
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de woonbegeleiders veel tijd toch nog met de zorg bezig zijn ipv met de 
bewoners. 

 Actielijst; Robin zal voor 1 maart de nieuwe geestelijk verzorger uitnodigen. 
 

2.2 Uitbreiding keuken huiskamer NT9 

 Al heel lang ligt er het verzoek om op alle etages van NT een gezamenlijke huiskamer 
te maken. Dit verzoek kwam er ook vanuit de cliëntenraad. Nu is budget vrij gemaakt 
zodat er besloten zou kunnen worden dat er op de 7 etages, 3 huiskamers komen. 
Wel moeten dan moeten 3 appartementen worden opgeofferd. Dit betekent dus 
ook minder inkomsten.  
Er is nu geld vrijgemaakt en de verbouwingen kunnen dus dit jaar gerealiseerd 
worden. 
Monique spreekt, samen met Yvonne van Eersel,  met de teams en zal hen vragen  
na te denken over de consequenties en hoe zij eea denken te gaan  organiseren en 
realiseren. Gaan er dan ook wel bewoners in die huiskamers zitten om te eten, 
krantje te lezen of koffie te drinken. En ook of er andere oplossingen zijn. 
Nu kan er dus niet dezelfde groep cliënten elke dag in de huiskamer eten, tenzij er 
een grotere groep is de liever op het eigen appartement eet. 
Betske vindt het de moeite waard, maar niet om er 3 appartementen voor op te 
offeren. Het opofferen van een medewerkers toilet lost niets op volgens Monique, 
er moet dan nog steeds dagelijks gewisseld worden door de verschillende groepjes 
van de  maaltijdgebruikers. 
 
Er komt een plan vanuit de medewerkers, dus Monique komt er op terug.  
En de bewoners die nu op de kop wonen moeten eventueel naar een ander 
appartement verhuizen als de huiskamers er komen. Tijdens de bouw moet er 
sowieso op de kamers gegeten worden. 
 

2.3 Slechte communicatie wel/niet doorgaan behandelingen en activiteiten (met name 
op NT) 

 Betske wordt regelmatig gevraagd om postbode te zijn en boodschappen door te 
geven van de behandelaren aan de bewoners van de afdeling.   
Rita maakt een concept mail aan dagbesteding en dagbehandeling dat berichten 
over wijzigingen in afspraken/behandelingen doorgegeven moeten worden aan de 
afdeling, niet aan individuele bewoners. Dus van professional naar professional. 
Dit hele communicatiepatroon is ook wat officieel is vastgelegd. 
 

2.4 vaccinatie programma covid-19 Landrijt 

 Vandaag 11/1 is er advies vd gezondheidsraad over de verschillende soorten vaccin. 
Zij stellen vast wie welk vaccin krijgt. 
Archipel Corona team gaat puntjes op de i zetten en dan moet er een toestemmings-
procedure komen van de CCR. Monique en Gert gaan hierover dadelijk even samen 
in overleg. 
Hopelijk is het advies niet de meest kwetsbaren eerst, want iedereen op LE is 
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kwetsbaar. 
Archipel medewerkers  kunnen zelf vaccineren want zij organiseren natuurlijk al 
ieder jaar de griepspuit.  
Blijkbaar is het heel lastig voor medewerkers om een afspraak te maken voor een 
vaccinatie, de telefoonlijnen zijn continue bezet.  
 
Er komt een informatiebrief mbt vaccineren vanuit Archipel, deze brief moet 
duidelijk maken welk vaccin er gegeven wordt. Over de procedure heeft de CCR 
instemmingsrecht en beslist daarom mee hoe de brief opgesteld moet worden. 
Sommige leden van de CR LE willen duidelijk maken in deze brief dat het vaccin 
vrijwillig is en dat mensen een eigen beslissing moeten nemen. 
 
Actiz zegt dat het besluit over dergelijke regelingen besproken moet worden met de 
cliëntenraden. 
Gezien de termijn is een formele instemmingsprocedure kort dag. Monique stuurt 
daarom een formele instemmingsaanvraag naar de CCR en dan is het aan Gert en 
aan Ben om dit zsm kort te sluiten. Het is niet in het algemeen belang om alle 
cliëntenraden om instemming te vragen. Echter Peter is van mening dat de CCR 
moet polsen bij de lokale raden en dat zij geconsulteerd moet worden. Zo staat het 
ook in de in de nieuwe overeenkomst. 
Gert komt hierop terug bij Peter. 
De meningen verschillen op dit punt. 
 
Aanleiding voor het CR LE memo; Standpunt Cliëntenraad Landrijt mbt vaccineren 
van 6/1 was de vraag vanuit het overleg op 14 december;  hoe trek je medewerkers 
over de streep om zich te laten vaccineren.  
Monique heeft n.a.v. dit memo gebeld met Gert en met Robin en met de voorzitter 
van de CCR, Ben van Bruxvoort. Besloten is om het in deze vergadering te bespreken. 
 
CCR vraagt zich af of het standpunt van de CR Landrijt eigenlijk nog wel aan de orde 
is. Omdat dit eigenlijk niet meer zo relevant is (veel medewerkers laten zich 
vaccineren)  raadt Monique aan om nu even niets te doen. 
Blijft dus dat iedere lokale raad iets mag uitdragen. De CR leden verschillen van 
mening, wel een extra zin in de conceptbrief over het standpunt van de CR LE of 
niet. De beslissing moet bij de mensen zelf liggen en de CR wil neutraal blijven. Blijft 
dus lastig, hoe stevig moet die brief nu zijn.  
Hier denkt de CR LE nog even over na, uitkomst komt later van Peter en Robin.  
 
Strategie van Archipel en de CR Landrijt is; we doen een uitdrukkelijk verzoek, maar 
respecteren ieders besluit. De griepspuit wordt overigens veelal om een medische 
reden niet genomen, verder is de bereidheid om te vaccineren bij cliënten echt 
hoog.   
De communicatie over het vaccineren mbt Corona lijkt  goed te werken. 
 
Er wordt niets gezegd over de vrijwilligers, wel over de dagbesteding en de 
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medewerkers  Gasterij. Gert neemt deze vraag mee naar het coördinatie 
coronateam. Want eigenlijk vindt iedereen dat men erbij hoort natuurlijk. Monique 
geeft aan dat er keuzes moeten worden gemaakt en er een richtlijn is wie in de 
eerste fase mag aanmelden 
 
 

2.6 Plan B 

 Hoewel er veel besmettingen zijn op sommige plekken plus daarbij opgeteld de 
Britse corona variant is Code Zwart nog niet aan de orde. WE zijn nog voldoen in 
controll en het aantal besmetting van Archipel lijkt lager dan gemiddeld. Maar er 
wordt daarom wel een Plan B uitgewerkt want wat er gaat gebeuren komende 
weken is onbekend. 
 

 

4. Rondvraag 

4.1  Inlogcodes werken niet; Rita stuurt een mail naar Ilse van Leuken mbt de niet 
werkende inlogcodes. 

 En ten 2e mbt klachten over vindbaarheid van de map Cliëntenraad op de 
website van Archipel. Monique adviseert Saskia/Ilse uit te nodigen voor een 
vergadering voor een uitleg over Archinet. 

 
 
 
 Actiepuntenlijst 14 december 2020 

 

actiehouder datum 

1.  Uitnodigen medewerkers en behandelaren continueren 

(na de corona crisis) 

 

RW 2021 

2.  Plannen vervolg bijeenkomst met LOC, doel; definiëren van de visie CR 

Landrijt 

RW 25 Jan 2021 

3.  klachten vindbaarheid map Cliëntenraad op de website van Archipel.  

Mail naar Marcom 

RW Jan 2021 

4.  Monique adviseert Ilse uit te nodigen voor een vergadering/zoom voor een 

uitleg over Archinet. 

RW/Gert  Jan 2021 

5.  Vraag vaccineren vrijwilligers, meenemen naar het coördinatie coronateam. 

 

Gert Jan 2021 

6.  voor 1 maart de nieuwe geestelijk verzorger uitnodigen. 

 

Robin  1 maart 

7.  mail aan dagbesteding en dagbehandeling; wijzigingen afspraken/ 

behandelingen moeten doorgegeven worden van professional naar 

professional. 

Rita Januari 

8.  uitkomst of het stand punt van de CR LE wel in de informatiebrief moet 

komen, komt zsm van Peter en Robin. 

Robin/Peter Januari 

9.  Vaccineren vrijwilligers, dit punt wordt meegenomen naar het centraal 

coronateam 

Gert januari 

 
 

 
 


