Verslag Overleg 8 december 2021 Centrale Cliëntenraad KAG
Aanwezigen:
Gasten:
Van
Datum:
Bijlagen:

Felicity van de Wolk, Rommie Nauta (Leden ccr)
Jarcine Spaander (Bestuurder)
Klazien Teeuwissen - ondersteuner centrale cliëntenraad
4 januari 2022
actielijst 4 januari jaarplanning 2022 KAG

1. Welkom
2. Vaststellen concept verslag Overlegvergadering van 10 november 2021 - vastgesteld
3. Evaluatie - Kennismaken Raad van Toezicht (7 december)
Het was een prettig positief gesprek waarin met elkaar kennis gemaakt werd en is afgesproken om elkaar
te spreken zo vaak als nodig is, maar min 1-2 keer per jaar.
4. Advies aanvraag functieprofiel Specialist Ouderenzorg(SO) in het kader van de Wet Zorg en Dwang
Procedureel : De aanvraag geeft voldoende informatie om over in gesprek te gaan In de
medezeggenschapsregeling staat daar in artikel 11 lid 2: "De adviesaanvraag is schriftelijk, begrijpelijk en
bestaat minstens uit: het voorgenomen besluit; de gronden voor het besluit; de beleidscontext; de (te
verwachte) gevolgen van het besluit voor cliënten; het beoogde tijdspad en reactietermijn.".
- Het aantal leden van de CCR ( nu 2 personen) is onvoldoende om zonder ruggenspraak een advies
geven. We gebruiken deze advies aanvraag ook om met elkaar van te leren.
Inhoudelijk Jarcine licht de adviesaanvraag mondeling toe. De KAG moet een SO WZD hebben, dit mag
niet door ‘eigen arts’ uitgevoerd worden. De voorgestelde Naam ? SO WZD, is via het eigen netwerk
benaderd. De SO heeft de opdracht om te kijken of de Wet Zorg en Dwang binnen de huizen Ridderspoor
en Lindenhorst goed wordt opgevolgd. Zij zal op grond van meerdere bronnen (dossiers nalezen en
gesprekken) onderzoek doen of de juiste procedures worden doorlopen, en de bijbehorende registratie
van de onvrijwillige zorg. De SO WZD verzorgt 1 x per 3 maanden een verslag van alle onvrijwillige zorg.
Deze krijgt ook de CCR toegestuurd.
Vraag CCR: heeft KAG een ‘eigen visie’ over toepassen van de Wet Zorg en Dwang? Familie wordt
gevraagd om mee te denken in wat zij kunnen betekenen om te voorkomen dat er zorg met dwang
noodzakelijk is. “nee, tenzij….” Er is wel/geen KAG beleidsdocument over dit onderwerp’.???
• INSTEMMING Aanstelling van SO WZD – ivm de lage bezetting van de CCR volgt de CCR de KAG in dit
beleid. Afgesproken wordt om voor de zomer de Specialist Ouderenzorg in kader van de Wet Zorg en
Dwang uit te nodigen in de CCR vergadering.
5. Vervolg jaarplan, begroting en kwaliteitsbeleid - door Jarcine (≤ 30 min)
Het is de eerste keer dat KAG het kwaliteitsbeleid, en vervolgens het opstellen van de bijbehorende
begroting, op deze wijze tot stand laat komen. Dit is ook de reden dat er meer tijd nodig is om de
plannen en begroting met ieder team te bespreken. Alle teams zullen hun plannen bespreken tijdens de
eerstvolgende huiskamer/ OC bijeenkomsten. Jarcine verwacht begin 2022 dat het jaarplan helder is.
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OPMERKING CCR: In de lindenhorst, maar ook in Ridderspoor staan kamers leeg. Dat is jammer want er
zijn nu veel mensen die in hun eentje thuis tobben of met mantelzorg die vaak overbelast zijn.
VRAAG CCR: wat betekent deze leegstand voor KAG en hoe werven jullie nieuwe bewoners?
Antw: we werken met een wachtlijst voor beide regio’s en ???
Antw: een van de redenen is dat de bezetting personeel lastig in te vullen was/ is. Maar ook is er door de
Corona uitbraken op verschillende locatie zijn van invloed. Daarnaast is er nu meer aanbod van kamers in
de regio. Het heeft onze volle aandacht.
6. Jaarplan CCR 2022 Inventarisatie wensen scholing ed 2022
De agenda van de CCR volgt de jaarcyclus van KAG, daarnaast is voor de CCR het thema belangrijk hoe
medewerkers aan KAG verbonden blijven. (in loondienst of ZZP)
We stellen de vergaderdata af voor 2022.= streven is woensdagavond of vrijdagmorgen
•
21 januari
- online 10.00 uur – 11.30 uur
•
2 maart
-?19.30 uur tot 21.00 uur
•
13 april
-?19.30 uur tot 21.00 uur 11 mei
•
8 juni
-?19.30 uur tot 21.00 uur
•
6 juli
-?19.30 uur tot 21.00 uur
•
17 of 31 augustus - ? 19.30 uur tot 21.00 uur
•
28 september - ? 19.30 uur tot 21.00 uur
•
9 november
-?19.30 uur tot 21.00 uur
•
7 december
-?19.30 uur tot 21.00 uur
7. Actielijst november 2021
• Potentieel lid – heeft aangegeven niet mee te doen, mede vanwege werkzaamheden.
• Reacties op voorzet poster en inzetten nieuwe acties: Klazien gaat hier met Bianca de Boer mee
aan de start en de posters worden medio januari 2022 op alle locaties opgehangen.
• We willen ook bij personeel aandacht vragen om CCR te promoten als onze ‘ambassadeurs’
• Stukje voor nieuwsbrieven (intern en extern) Q1 – Rommie (Renate vd Berg contactpersoon)
• Oproep Zorgkaart; nog vragen of er iets gedaan is met de oproeptekst van CCR en het effect
• Functioneringsgesprek CCR met Ondersteuner is 13 januari online
• Vrijwilligersvergoeding – ieder regelt dit zelf met KAG indien je deze wilt????
8. Wat verder nog ter tafel komt
•
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