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Verslag CCR KAG - overlegvergadering 13 april 2022 19.30 – 21.00 uur  

Locatie :  Online / Professor Bronkhorstlaan 10, Bilthoven  

Aan:  Rommie Nauta, Felicity van de Wolk- Leden CCR   

   Spaander - Bestuurder King Arthurgroep 

Gasten:  Yrna Vroegindeweij - Kwaliteitscoördinator 

Van    Ondersteuner Cliëntenraad i.o. Klazien Teeuwissen  

Datum:  26 april 2022 

Bijlagen:             •     actielijst 13 april 2022    

 

1. Welkom   

Rommie geeft aan dat zij en haar man op dit moment geen relatie heeft met KAG. Het is nog onzeker of 

dit weer komt, daarom blijft Rommie voorlopig nog lid van de cliëntenraad. Dit wordt erg gewaardeerd.  

De CCR en Bestuurder beseffen des te meer dat het belangrijk is dat we nog een aantal mensen vinden 

die mee zouden willen doen in de CR. 

 

2. Vaststellen concept verslag Overlegvergadering 24 januari 2022  

N.a.v. agendapunt 3 ‘advies aanvraag beleidsregel ‘doorlopende kosten’ heeft CCR een vraag: is ook 

vervolg op geweest.  

Antwoord Bestuurder: Er is terugkoppeling van het zorgkantoor. Een deel wordt gecompenseerd. Zo 

komen we niet uit op een negatief € resultaat. Voor de huurderving geldt dit overigens niet. Dit komt 

omdat tegenwoordig het wonen gescheiden van de zorg. Er zal nog een accountantscontrole volgen, 

maar we kunnen het geld verwachten met de nacalculaties. Deze regeling is voor 2021 – voor 2022 

worden we niet meer gecompenseerd. 

Vraag CCR - Heeft dit nog consequenties voor cliënten?  Bestuurder: Nu niet.  

 

3. Gesprek met zorgkantoor 25 februari 2022 – Felicity  

Doel: informeren en mogelijke actiepunten voor de CCR vinden. – Het gesprek is als oppervlakkig ervaren. 

maar als alles goed gaat dan is dat alleen maar fijn.  

 

4. Cliëntentevredenheidsonderzoek–  Kwal. Medw.  

Doel: presentatie uitkomsten, conclusies en voortgang en mogelijkheid tot vragen. 

Heeft veel energie gevraagd, maar het is een mooie steekproef met aardig response, de waardering is ook 

mooi. Respondenten maakten gebruik van zelf het antwoord aan te vullen.  

KAG gebruikt een ’spel ‘om met cliënten/bewoners te praten over de tevredenheid over geboden, zorg, 
wonen en welzijn.  https://www.het-spel-trainingen.nl/.  in het eerste ‘proef’ is geweest en daar bleek 

dat naast het spelelement een leuk gesprek volgde over bijvoorbeeld de ervaringen met betrekking tot 

het eten.  Het personeel wordt opgeleid om het spel te kunnen begeleiden. 

Vraag CCR: Is er al response genoeg om er iets uit te concluderen.  Antwoord  Kwal. Medw. - De trend is 

positief.   

 

5. Ronde tafelvoorstel -  ontwikkelingen kwaliteitssysteem -  Kwal. Medw.en Bestuurder 

Doel: informeren over ontwikkelingen. KAG gaat meedoen aan pilot van de ‘Kwaliteit ED’ (zo???)   

Bestuurder vertelt over de context: regionaal werken we samen met zorgaanbieders Gooi en Eemland (5 

grote en 5 kleine zorgorganisatie? Een van de speerpunten is om vanuit waarden je kwaliteit te meten en 

op te sturen.  Tot nu toe zocht zelf KAG naar mogelijkheden (zelf bedenken en uitvoeren) om aan te 

https://kingarthurgroep.sharepoint.com/:w:/r/sites/Clientenraad_team/Gedeelde%20documenten/General/Verslagen/CCR%20KAG%20-%20Verslagen%202022/22-04-13%20Verslag%20Overlegvergadering%20CCR%20KAG%20%20%20concept%201.docx?d=wd4ccff7b74e14caba1114e611adbbcc8&csf=1&web=1&e=N0jqYR
https://www.het-spel-trainingen.nl/
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sluiten bij de Leidende Principes. We moeten ook voldoen aan wet en regelgeving.  Het Zorgkantoor wil 

financieel ondersteunen van het gebruik van de ‘Kwaliteits Ed’ .   
Met de 5 kleine zorgorganisatie in de regio bespreken we ook hoe we elkaar kunnen versterken. ( bv bij 

uitvoering wet zorg en dwang). Wij hebben ook aangegeven dat het voor ons als KAG mee zouden willen 

toepassen als Pilot bij Ridderspoor en Lindenhorst. 

Met betrekking tot de inhoud: systeem is gebaseerd op 10 klantbeloften (zijn al geformuleerd en worden 

steeds geactualiseerd). Het gaat uit van de client of naaste, die is degene die we iets beloven. Dit is ook 

heel helder voor medewerkers. Heel direct en client gericht. Het is heel begrijpend en laagdrempelig. We 

hebben de kans om onze leidende principes zo te vertalen.  We hebben het idee dat we daardoor heel 

veel dingen kunnen verbinden en met elkaar de dialoog aangaan. De klantbeloften passen bij de Leidende 

Principes van KAG. Dit is ook een uitdaging en kunnen in de toekomst ook het zorgplan daarop inrichten.   

suggestie CCR: Het zou mooi zijn als dit ook gebruikt kan worden voor het meten van de client-

tevredenheid in de toekomst! 

Vraag CCR: Wanneer gaat dit lopen? Antw Bestuurder:  in ieder geval dit jaar. Er is nu een projectleider en 

we kijken wie wanneer en waar willen we dit gaan opstarten.  

Vraag CCR: Wat is reëel en haalbaar? Antw Bestuurder : Het vraagt ook wat van familie – Op een later 

moment zullen we ook in de huiskamerbijeenkomsten bespreken. 

CCR: We horen er graag meer over. Dit wordt toegezegd. 

 

6. Stand van zaken – door Bestuurder 

Doel informeren ontwikkelingen / voortgang 

• Inspectiebezoek - We hebben deze week op Lindenhorst onverwacht bezoek gehad van de inspectie – 

dit vraagt veel van de KAGmedewerkers.  Vandaag zijn alle gevraagde documenten opgeleverd. De 

verwachting is dat de Inspectie over een maand terugkoppeling geeft, maar uit eerdere ervaring met 

Ridderspoor kan dit ook langer duren.  

• Kwaliteitsjaarplan– kwartaalrapportage – loopt. Aandacht naast continuïteit en kwaliteit is er ook veel 
aandacht voor de ontwikkeling van de dementiezorg.  Dit is ook het momentum om ons als KAG te 

laten zien wie we zijn en hoe wij het doen. Borgen en zichtbaarheid zijn belangrijke speerpunten.  

Vraag CCR: is dit op papier?  Antwoord Bestuurder Ja dit komt nog en wordt in de ‘regioteams’ 
besproken; hoe staat het ervoor en we kijken ook 3 maanden vooruit. 
Opmerking CCR: we kiezen ervoor om dit jaar met name te richten op het vormgeven van de 

medezeggenschap op de diverse ‘onderdelen van de organisatie’. 
• Wet zorg en Dwang procedure 

De vorige functionaris WZD heeft rapport over 2021 gemaakt en is inmiddels weer weg. Er is nu 
opnieuw een procedure voor een functionaris. Dit heeft nu prioriteit! Er moet ieder half jaar een 

rapportage opgesteld worden.  De verwachting dat dit samen met de Kleinschalig zorgaanbieders op 

te pakken.   ( omdat CCr op dit moment niet op sterkte is, is zij niet actief betrokken bij de procedure) 

  

7. Corona: hoe in de toekomst – door Kwal. Medw. 

Doel: Informatie over het proces en bespreken verwachtingen toekomstig beleid. 

In juni wordt er een evaluatie gedaan over corona -  welke lessen hebben wij gerealiseerd. Samen met 
vertegenwoordigers in huiskamer en centrumbijeenkomsten. 

Er moeten ook procesafspraken gemaakt – waar ligt de beslissing bij nieuwe crisis? Bij bestuurder of 

medezeggenschap in CCR of Huiskamer en Centrumbijeenkomsten. 

Opmerking CENTRALE CLIËNTENRAAD: . we nemen aan dat de RIVM richtlijnen doordacht zijn. Wel is 
communicatie met betrokkenen (cliënten en verwanten) belangrijk. Het helpt als je weet wat het beleid 

is, het waarom en waar je terecht kan.  De CCR gaf hier al eerder advies over.  

 
8. Contact met de achterban 

Op dit moment zijn de 2 leden van de CCR niet in staat om deze rol goed op te pakken.  



 CONCEPT 1  
 

CCR KAG Agenda overleg 13 april 2022      3 
 

 

9. Actielijst 24 januari 2022  

• Voortgang werven nieuwe leden – blijft actueel Doel: stand van zaken en te nemen acties –  

o De ondersteuner gaat in de komende maand actief aan de slag gaan. 

• Scholingswensen afgerond: op dit moment is er geen behoefte. Het voorstel is om wanneer de 
CCR op sterkte is een bijeenkomst te organiseren die aansluit bij de behoefte op dat moment.  

• Nieuwsbrieven (intern en extern) Actie =  Q2 – ondersteuner. 

• Oproep Zorgkaart- afgerond, Dit heeft tot nu toe nog weinig effect gehad– Het is niet het eerste 
wat mensen doen.  

Suggestie CCR: misschien is het mogelijk om bij online bijeenkomsten even de ruimte geven om 

het in te vullen bv door een link aan te bieden. Kwal. Medw. geeft een tip: er moet dan nog wel 

even gezocht worden naar ‘King Arthur Groep’ 
 

10. Wat verder nog ter tafel komt 

Als familie is het de laatste tijd lastig om de rapportage te lezen in Caren zorg. Antwoord Bestuurder: 

Dit blijkt een performance probleem van het systeem en heeft de aandacht. 
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