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Verslag CCR KAG - overlegvergadering 8 juni 2022 19.30 – 21.00 uur  

Locatie :              Online link  / Professor Bronkhorstlaan 10, Bilthoven  

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

    Jarcine Spaander - Bestuurder King Arthurgroep 

Gasten:                Roderik Gerritsen – kennis maken  

Van    Ondersteuner Cliëntenraad i.o. Klazien Teeuwissen  

Datum:                27-06-2022 

Bijlagen:             •     Actielijst 25 juni 2022 

  

1. Welkom  

Er is kennis gemaakt met Roderik Gerritsen, die interesse heeft in deelname aan CCR.   De opdracht van 

de CCR leden is dat zij de borging van het medezeggenschapsbeleid beoordelen. De medezeggenschap  

moet zo dicht mogelijk bij de bewoners of deelnemers liggen. De CCR houdt daarnaast in de gaten hoe de 

PDCRA-cyclus binnen de KAG verloopt. Dit zijn de stappen die men bij het uitvoeren van 

(kwaliteits)plannen doorloopt: Plan, Do, Check, Reflect, Action).  

Na een geanimeerde kennismaking nodigt de ccr Roderik uit om in deze overleg-vergadering te blijven. 

 

2. Vaststellen documenten 

Het concept verslag Overlegvergadering 13 april 2022 en het concept verslag van het informeel overleg 

11 mei zijn vastgesteld. 

  

3. Bespreken van het jaarverslag 2021 King Arthur Groep en wat verder besproken werd. 

De bestuurder legt de opbouw van het jaarverslag (publieksversie) uit en het gebruik van een 

‘Teaser/filmpje’ op de site van KAG. Het idee is dat iemand van een globaal overzicht, via linken naar 
meer gedetailleerde informatie wordt geleid.  De CCR geeft aan dat het prettig is dat deze informatie zo 

heel toegankelijk wordt.   

Het document is nog in concept en aanvullingen/opmerking van de CCR kunnen nog worden opgenomen.  

De CCR is volop in de gelegenheid om vragen te stellen.  

 

Aanbod activiteiten – Vraag van CCR: Wat is de standaard voor activiteiten? Hoe wordt de afweging 

gemaakt waar en welke activiteiten worden aangeboden?   

Antwoord Bestuurder: dit is een continue balans zoeken in wat belangrijk is in ‘welzijn’?  Het is een punt 
van aandacht na de coronaperiode. We moeten als KAG weer wennen aan wat er wel kan en nog meer 

denken vanuit mogelijkheden. Er moeten nieuwe ritmes komen en activiteiten die we voor corona wel 

deden, weer oppakken, dat is best wennen. En soms speelt de ethische vraag: het grote risico van iets 

niet doen!  Het vraagt van iedereen om aandacht te hebben waar iemand als persoon behoefte aan heeft 

en waar je als groep iets aan hebt?  

Reactie CCR: Wij vinden het ook heel belangrijk om verschillende activiteiten aan te bieden en deelname 

te stimuleren. 

 

Personeel - De CCR is blij met de initiatieven om op maat medewerkers te scholen en zo aan te sluiten bij 

de visie van KAG. En er mogelijkheden zijn voor zij-instromers, 

 

Corona -  In juli wordt er gesproken over het verdere beleid rondom Corona en andere infectieziekten.  Er 

komen in de woonhuizen themabijeenkomsten. In deze bijeenkomsten koppelen we de uitkomsten uit 

de vragenlijsten terug en maken we met elkaar een toekomstplan. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhNTY5MjItZjdkMC00MTMyLTk0YTYtZGRkMWUyYTJiYzQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c8ab6d2-1693-46a4-92c2-dc07d770a01d%22%2c%22Oid%22%3a%2229f016a1-8b72-4d02-938e-04574414c137%22%7d
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- De CCR vraagt of er misschien een mogelijkheid is om diegene (die nog thuis wonen) en die 

een vaccinatie willen, maar hierbij moeite ondervinden, bijvoorbeeld door gebrek aan 

vervoer of moeilijk een afspraak kunnen maken, hierin gefaciliteerd kunnen worden vanuit 

de King Arthur Groep?   

- De CCR geeft aan dat een voorwaarde is dat er dan duidelijk gecommuniceerd wordt en 

uiteindelijk moet de beweging vanuit de client komen. Het lijkt de CCR nu extra actueel door 

de lage respons op de tweede booster en een potentiële aanzwellende zomergolf. 

  

Advies CCR inzake concept Jaarverslag KAG 2021 

Op 9-6-2022 heeft de CCR een schriftelijke, positieve reactie gegeven op de adviesaanvraag.  

De centrale cliëntenraad spreekt de waardering uit voor de positieve uitkomsten en wenst de King Arthur 

Groep succes met de opvolging van de verbeterpunten. 

Een mooie en toegankelijke vormgeving waarin de leidende principes van KAG gevolgd zijn. De CCR ziet 

eerder advies terug in het verslag.  De raad ziet onbekende afkortingen en adviseert toelichting daarvan. 

  

4. Wat verder ter tafel kwam 

Het gesprek komt op de beginperiode waarin clienten en mantelzorgers thuis geconfronteerd wordt met 

alles wat met ‘leven met dementie’ komt kijken. Het is de ervaring binnen de CCR dat de 

ondersteuning/begeleiding nu soms re-actief (bij vragen) is en nog (te) weinig is. De begeleiding kan pro-

actiever, eerder aangeboden in de thuissituatie. Het is namelijk heel ingewikkeld, juist voor familie om op 

de radar te komen en de juiste weg te vinden. En juist dat maakt de zorg / begeleiding voor familie zwaar. 

Je moet al een WLZ indicatie hebben, wil je in aanmerking komen voor meer zorg of/en zorg op maat. Nu 

is het zo dat organisaties zorg leveren waarbij zij mogelijk de financiering missen. Of laat zorg veel te lang 

op zich wachten omdat 1 partij (bv casemanager) nog geen inzet kan leveren.  

Het (landelijk) streven is dat mensen volledige begeleiding thuis (VPT OF MPT) kunnen krijgen. De 

bestuurder vertelt over een project in de Wijde Meren, waarbij ondersteuning wordt gegeven vanuit ‘één 
potje’ en men ziet nu al dat het positief effect heeft op de uiteindelijke ‘maatschappelijke bussinesscase’. 
Of te wel dat er minder kosten zijn, als je de ondersteuning juist in de eerste fase goed is, en mensen 

langer thuis kunnen blijven wonen. KAG streeft ernaar om met kleine teams en waar kan integraal te  

werken.  Het is van belang om hierin goed samen te werken met partners in de regio. 

De CCR is blij dat er aandacht is voor deze fase. En mooi hoe KAG juist het hele proces wil begeleiden. 

  

5. Contact met de achterban (stond al eerder op de agenda, is nu verschoven naar de volgend keer) 

  

6. Actielijst 13 april 2022  

• Voortgang werven nieuwe leden - filmpje is in ontwikkeling, nog niet klaar. 

• Uitnodigen betrokkenen bij de Wet Zorg en Dwang (WZD) – volgt later dit jaar wanneer de 

betreffende functionaris definitief betrokken is bij KAG. 

• Felicity zal namens de CCR deelnemen aan het project keuze voor een nieuw EPD.  

• In het vervolg zullen in de notulen de functies ipv namen genoemd worden  - actie Ondersteuner 

• De ondersteuner zal een dagje meelopen op een OC in het kader van de organisatie leren kennen 

en waar mogelijk informatie op te halen over ervaringen van de deelnemers.  

  

 


