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Verslag Overleg 3 september 2021 Centrale Cliëntenraad (CCR) KAG    
Aanwezigen: Felicity van de Wolk, Rommie Nauta en Jan Meijer  (Leden ccr) 

Jarcine Spaander  (Bestuurder) en gast Diane Kole 

Afwezig:   

Locatie:  Professor Bronkhorstlaan 10, Bilthoven  

Datum:  maandag 6 sept 2021 

Notulist: Ondersteuner Cliëntenraad i.o. Klazien Teeuwissen     

Bijlagen:             actielijst 3 september 

CCR afspraken 2021 

Officiële documenten (Medezeggenschapsregeling voor een Centrale Cliëntenraad, 

medezeggenschapsbeleid, Huishoudelijk regelement en functieprofiel profiel 

ondersteuner)  staan gedocumenteerd in ‘Teams’ in map Cliëntenraad    

   

1. Welkom Dit is de overlegvergadering waarin de centrale cliëntenraad definitief wordt benoemd. 

Mede daarvoor is Diane Kole aanwezig omdat zij betrokken is bij alle beleidszaken betreffende 

medezeggenschap. 

 

2. Medezeggenschapsregeling CENTRALE CLIËNTENRAAD  

• art 13, het plaatje wordt vervangen door een verwijzing naar ‘beleidsdocument 

medezeggenschap KAG’ omdat daarin de bevoegdheden staan beschreven. Dit document wordt 

als bijlage toegevoegd aan medezeggenschapregeling.  

• art 12,14 wie zijn de leidinggevenden van de locaties waar cliënten 24/7 wonen: Ellen de Haan 

voor Ridderspoor en Mieke Hendriksen voor Lindenhorst. Afgesproken wordt dat de CCR haar rol 

vooral ziet in het bewaken/ vragen over het proces; de medezeggenschap ligt bij deze locaties.  

 

3. Huishoudelijk regelement. 

• Aanpassingen zijn ter plekke in gevoerd.  

• art 5.1 We spraken even over het aantal keer dat de centrale cliëntenraad zal vergaderen.  

Minimaal 6 x, rekening houden met zomerperiode.  

• Art 5.9. Jaarplan, begroting en jaar overzicht. Het uitgangspunt is zo min mogelijk administratie 

en aansluiten bij de jaarcyclus van de organisatie.  

• Art 6: achterban: dit zijn cliënten en vertegenwoordigers en familieleden. CCR(slid) sluit zoveel als 

mogelijk aan bij de lokale medezeggenschap. 

 

4. Functieprofiel Ondersteuner. De CCR geeft instemming op dit document, waarmee het definitief is. 

 

5. Benoemen van de leden van de CCR: de documenten getekend, een woordje, cadeautje en stuk 

taart.  De foto’s komen in Teams te staan. Leden geven toestemming voor gebruik voor PR-

activiteiten voor de CCR. 

 

6. Actielijst van 13 augustus –v met deze vergadering zijn veel acties afgerond. 

• Website is bijna klaar. Foto’s van vandaag nog toegevoegd.  

Actie Klazien informeert centrale cliëntenraad ndien de tegel Centrale Cliëntenraad actief is.  

https://kingarthurgroep.sharepoint.com/:w:/r/sites/Clientenraad_team/Gedeelde%20documenten/General/Actielijst%202021/CR%20KAG%20Actielijst%2021-09-03%20v%200,1.docx?d=w1771cf715919490fbeb3116116f82086&csf=1&web=1&e=eJgeEI
https://kingarthurgroep.sharepoint.com/:w:/r/sites/Clientenraad_team/Gedeelde%20documenten/General/Verslagen%202021/CCR%20-Afspraken%202021.docx?d=wacf7f5e248824fccbd2de3031853cdd3&csf=1&web=1&e=8Vq0fW
https://teams.microsoft.com/l/file/FBD04842-EEFD-4F87-8E02-67B981628451?tenantId=1c8ab6d2-1693-46a4-92c2-dc07d770a01d&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fkingarthurgroep.sharepoint.com%2Fsites%2FClientenraad_team%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FReglementen%2F20200501-CCR%20Model-medezeggenschapsregeling-CCR-Wmcz-2018%20(1).docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fkingarthurgroep.sharepoint.com%2Fsites%2FClientenraad_team&serviceName=teams&threadId=19:2076b8f0973b4a1987753203bcf546a8@thread.tacv2&groupId=5b5fde7a-eee2-4c9e-8de0-3c77588343df
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• Nieuwsberichtje benoeming van de CCR Actie Klazien  

• Komende maanden ligt aandacht bij werven nieuwe leden. Actie allen 

• Nieuw: Welkom bij CCR KAG - document- Dit is een ‘levend document’ en we bouwen met elkaar 

aan een document die bestemd is voor iemand die nieuw in de ccr komt. Het doel is dat het 

inzicht geeft in visie, missie, leidende principes, medezeggenschap en begrippen die veel bij KAG 

gebruikt worden.  Actie: doorlezen en aanvullen, opmerkingen naar Klazien 

 

7. Het werk van de CCR 

a. Jaaragenda van de CCR – 1 oktober bespreken 

b. Jaarplan en kiezen thema/ aandacht van CCR – 1 oktober bespreken  

c. Datum Gesprek met Raad van Toezicht, gepland op 21 dec om 15.00 uur komt niet iedereen 

uit. Actie Jarcine: kijkt of andere datum mogelijk is.  

d. Deelname bijeenkomst OC Bilthoven op 24 september 15.30 uur: Jan en Klazien kunnen 

i.  Actie Felicity geeft nog aan of zij mee kan 

ii. Actie: Klazien nog vervoer voor Jan regelen. 

e. Bijeenkomsten LOC met zorgkantoor en bestuurder. Jarcine doet 6 oktober mee (13.00 uur, 

je kunt je opgeven via www.clientenraad.nl, bijeenkomsten week van de medezeggenschap. 

  

8. Volgende vergadering:   

Voortgang leden werven 

Gesprek over hoe de CCR wil/ kan participeren in proces opstellen jaarplan/begroting/kwaliteitsplan.   

• voorbereiding door Jarcine en Klazien (17/9) 

 

LETOP  

Locatie van vergadering 1 oktober nog niet bekend. 

 

 

http://www.clientenraad.nl/

