
ï proteion

BEKNOPT VERSLAG ALGEMENe cuËI,TWERGADERING, RcG D.D. 29 novembeT
2017

Aanwezig:
Mevrouw J. Bokhorst-Brugmans, lid CR
Mevrouw C. Ten Berge, lid CR
Mevrouw M. van Dooren, lid CR
De heer H. Mertens, secretaris/Penningmeester CR
De heer D. Wagemans, voozitter CR
De heer F. Stoel, vice-voozitter CR
De heer J. Mertens, cliëntvertrouwenspersoon/lid CR

Mevrouw H. Aarts, locatiemanager RCG/Roncalli
Mevrouw J. Kleijnjans, teamleider PollarUUrsula
Mevrouw K. Heijnen, manager facilitair bedrijf

t 30 cliënten, mantelzorgers en familieleden

0í. Opening/Welkom

De heerWagemans, (dag)voorzittervan de cliëntenraad RCG/Roncallien Ursula, heet
de aanwezigen van harte welkom bij deze jaarlijkse Algemene Cliëntvergadering in
RCG.

ln het bijzonder heet de heer Wagemans mevrouw Heijnen, manager Facilitair
bedrijf, van harte welkom. Mevrouw Heijnen zal de resultaten rondom de enquête
inzake de maaltijden nader toelichten.

Voorstellen leden cliëntenraad RCG, Roncallien Ursula

De heer Wagemans geeft in het kort een toelichting op het programma en stelt
zichzelf en de leden van de cliëntenraad RCG, Roncalli en Ursula in het kort voor

02. Goncept beknopt verslag Algemene Gliëntenvergadering RCG 20í6, d.d. í3
maart 20í6

Gevraagd wordt waar de verslagen kenbaar worden gemaakt van de cliëntenraad,
alsmede andere relevantie informatie rondom de cliëntenraad. De heer Wagemans
geeft aan dat informatie rondom de cliëntenraad middels het bewonersblad het Roer
worden gepubliceerd. Tevens vindt men de nodige informatie, inclusief de beknopte
verslagen van de cliëntenraadvergaderingen en de Algemene Cliëntvergaderingen
op de internetsite van de cliëntenraad, zie www.proteion.nl.

Er ziin verder geen op- en/of aanmerkingen op het concept beknopt verslag van de
Algemene Cliëntvergadering RCG d.d. 13 maart 2016.
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De aanwezigen gaan akkoord met het verslag.
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03. Concept jaarverslag 20í6 en concept Jaarplan 20í7 cliëntenraad RCG, Roncalli
en Ursula

Doel cliëntenraad RCG. Roncalli en Ursula
Het doel van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten
en bewoners RCG, Roncalli en Ursula te behartigen. Tevens geeft de cliëntenraad
gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Proteion RCG, Roncalli en

Ursula en reageert en anticipeert de cliëntenraad op ontwikkelingen in de zorg om de
cliëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan de cliënten te verbeteren.

Hoe bereiken we onze doelstellingen?
Naast de overlegvergaderingen met de locatiemanager en, indien nodig, met andere
geledingen in de organisatie en afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad (CCR), heeft
RCG een Advies Commissie Cliëntenraad (ACC). Deze Advies Commissie
Cliëntenraad vergadert een aantal maal per jaar en bespreekt hier o.a. het
activiteitenaanbod, de communicatie en de maaltijden van de locatie.
Vanwege het geringe aantal leden van de Advies Commissie Cliëntenraad Roncalli is

vorig jaar besloten de Advies Commissie Cliëntenraad Roncalli op te heffen.
De cliëntenraad is van mening dat deze commissie een welkome aanvulling zou ziin
in Roncalli en bekijkt de mogelijkheden voor het samenstellen van een nieuwe Advies
Commissie Cliëntenraad Roncalli.

Tevens zijn leden van de cliëntenraad jaarlijks aanwezig bij bijzondere activiteiten,
zoals kerst- en nieuwjaarsvieringen, carnaval en mantelzorg bijeenkomsten en hebben
een aantal leden van de cliëntenraad zitting in verschillende werkgroepen/commissies
van Proteion, namelijk de klankbordgroep ECD waar cliënten/bewoners en
mantelzorgers op termijn gegevens elektronisch kunnen inzien, werkgroep masterplan
RCG, werkgroep veiligheid, enz.

Afgelopen weken zijn de mantelzorgavonden geweest op de locaties RCG en Ursula.
Een bezoeker geeft aan dat men in het restaurant en bij de receptie niet op de hoogte
was van de mantelzorgavond van gisteren. Mantelzorgers/familieleden zijn zodoende
naar huis gestuurd. De interne communicatie hier was niet voldoende, waardoor
mantelzorgers/familieleden informatie hebben misgelopen. Gelieve hier volgende keer
extra aandacht aan te besteden.

Besoroken n 2O16-2017
2016 en 2017 zijn intensieve jaren geweest voor de cliëntenraad rondom de
ontwikkelingen van de her- en verbouwplannen Pollart en Binnenhof (RCG).

Jaarlijks wordt er een CQ-index (cliënttevredenheidsonderzoek) georganiseerd, waar
cliënten hun bevindingen kunnen aangegeven. Zo heeft men een goed beeld van wat
er naar tevredenheid loopt op de locatie en waar extra sturing nodig is. De CQ-index
is een landelijke enquête. Er zijn door de cliëntenraad een aantal extra vragen gesteld

over facilitair. Gekozen was om de CQ-index dit jaar nog te organiseren in de hiervoor
beschikbare vorm. Gekeken wordt naar andere alternatieven voor volgend jaar. De
resultaten van de CQ index zullen in februari/maart in het Roer gepubliceerd worden.

Een belangrijk onderdeel, waar de cliëntenraad RCG, Roncalli en Ursula, een grote

bijdrage aan heeft geleverd is het openhouden van de recepties op de locaties RCG,
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Roncallien De Kreppel.
Deze waren in eerste instantie niet in het nieuwe facilitair concept opgenomen. De
receptietaken zouden anders georganiseerd worden. Mede in het kader van veiligheid
op de drie grote locaties heeft men ervoor gekozen de recepties, in de huidige vorm,
te handhaven.

1x per kwartaal komen een aantal leden van de cliëntenraad, de financiële
commissie, samen met de locatiemanager, bij elkaar om de financiering en begroting
van Proteion te bespreken. De financiële commissie geeft, daar waar nodig, advies.

Waardigheid en trots is een programma dat nog uit de koker komt van voormalig
staatssecretaris Van Rijn. Het project Waardigheid en Trots heeft een aantal extra
gelden beschikbaar gesteld voor scholing van medewerkers en extra activiteiten
voor bewoners. Een belangrijke pilot in dit project is 'frisse neus naar buiten'waar
mantelzorgers/familieleden en vrijwilligers, samen met cliënten/bewoners een
wandeling maken. Voor dit project en voor andere activiteiten vraagt men nog steeds
vrijwilligers. lndien men interesse heeft kan men contact opnemen met de
coórd inator vrijwilligers, mevrouw Jacq uerine Custers.

Afgelopen jaar is Proteion Ursula gekenmerkt als zelfstandige locatie. ln Ursula
wonen veelal cliënten/bewoners met Volledig Pakket Thuis (VPT). Tevens wonen
hier cliënten/bewoners met Kortdurend Verblijf (KDO).

Proteion Roncalli is het afgelopen jaar, samen met het Laurentiusziekenhuis, een
belangrijk project gestart voor onze PG bewoners, namelijk het begeleiden van PG -
cliënten van en naar een tweetal specialisme binnen het Laurentiusziekenhuis. Dit
project is zeer succesvol gebleken en de mogelijkheden van uitbreiding naar andere
specialismen binnen het Laurentiusziekenhuis en Proteion worden nader
onderzocht.

Concept financieel iaaruerslaq cliëntenraad RCO/Roncalli 201 6
Naar aanleiding van het financieel jaarverslag merkt de heer Wagemans op dat de
contributie van het LOC voor onze locaties wordt opgezegd. We maken Proteion breed
van het LOC abonnement gebruik en huren, daar waar nodig, extra expertise in. Voor
volgend jaar wordt deze kostenpost niet meer in het financieel ovezicht opgenomen.

Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen op het financieel jaarverslag. Het
financieel jaarverslag van de Cliëntenraad RCG/Roncalli 2016 wordt goedgekeurd.

04. Goncept Jaarplan 20í8

ln het concept jaarplan voor volgend jaar zijn o.a. de zorg en de extra gelden van de
overheid als speerpunt opgenomen. Tevens wordt de problematiek rondom het
personeelstekort, dat een landelijk probleem is, besproken en worden er naast het
facilitaire concept ook locatie gebonden onderwerpen opgenomen in het jaarplan,
zoals waardigheid en trots, planvorming Binnenhof/RCG, verhuizing fysiotherapie
Roncalli, enz. Aldeze onderwerpen staan besproken in het Jaarplan 2018 en worden
tijdens de eerstvolgende Algemene Cliëntvergadering in 2Q18 nader besproken.
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Gevraagd wordt of de verhuizing (Pollart) van het afgelopen jaar nogmaals
geëvalueerd wordt. Kort na de verhuizing heeft er een evaluatie plaatsgevonden.
Verbeter- c.q. aandachtspunten, welke toen zijn aangegeven door familieleden,
bewoners en de zorg, zijn besproken met de afdeling Vastgoed. lndividuele zaken,
zoals de hoogte van de deurbel en het aanbrengen van leuningen op de gang kunnen
besproken worden met de EW'er en/of de leiding. Gezocht wordt naar een passende
oplossing.

05. Resultaten enquête maaltijden Roncalli

Krista Heijnen, manager facilitair bedrijf, stelt zich in het kort voor. De rol van de
service coórdinator wordt opgepakt door de interim service coórdinator, mevrouw
Alma Engelhart. Werving voor een nieuwe service coórdinator is gestart.

ln juli heeft men een enquête gehouden onder de bewoners inzake de maaltijden op
locatie. De gestelde vragen zijn middels een maaltijdbeleving van zeer goed, goed,
matig en slecht beoordeeld. ln totaal zijn er voor RCG 80 ingevulde enquêtes retour
ontvangen.

De reacties op de vragen waren o.a

Wat vindt u van de smaak van de huidige maaltijd?
Op totaalniveau zijn iets meer respondenten (55%) positief over de smaak van de
maaltijden dan negatief (45Yo).

Bent u tevreden over de kwaliteit van de huidige maaltijd?
Over de kwaliteit van de maaltijden zijn de meningen eveneens verdeeld, hier
oordeelt op totaalniveau net iets meer dan de helft (52%) van de respondenten
negatief. Hier zie je dat de bezoekers van Ursula vrij positief zijn, 75o/o van de
respondenten oordeelt met zeer goed.

Bent u tevreden over de keuze mogelijkheden voor de warme maaltijd?
56% van de respondenten oordeelt positief over de maaltijdkeuze. Bij RCG en
Ursula wordt de keuzemogelijkheid met name positief beoordeeld. Bij RCG vindt

58% de keuze (zeer) goed en bij Ursula is dat zelfs 82o/o.

Bent u tevreden over de service van de medewerkers die voor u de maaltijd
reserveren?
Over de service van de medewerkers bij het uitserveren van de maaltijden wordt

overwegend positief geoordeeld. Bij Ursula is zelfs niemand negatief.

Wat vindt u van de sfeer rond de maaltijd?
Meer dan 70o/o vàn de respondenten is positief over de sfeer bij de maaltijden
Veel respondenten geven aan dat sfeer iets is waar je zelf voor zorgt. Verder
wordt ten aanzien van de sfeer nog als eens opgemerkt dat het wel minder is
geworden.

Welk eindoordeel heeft u?
De respondenten van RCG geven als eindoordeel een 6,4
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Naar aanleiding van de enquête zijn een aantal acties uitgezet. Zo vindt er regelmatig
afstemming plaats met de leverancier over de verschillende componenten, is er meer
aandacht voor het bestellen, medewerkers worden meer ingezet op hun kwaliteiten
en vindt er regelmatig afstemming plaats met de menucommissie en de afdeling
diëtiek

Gekeken wordt om de enquête rondom de maaltijd 1 tot2x per jaar te houden onder
cliënten/bewoners.

Door de negatieve sfeer, die er over de maaltijden heerst, is er besloten een proeverij
te organiseren op de locatie, waar de leverancier de menucyclus van de herfst
presenteerde. Deelnemers waren zeer enthousiast. Gekeken wordt hoe dit in de
toekomst een vervolg kan krijgen. De kleine kaart is opnieuw geïntroduceerd. Hier zijn
wisselende reacties op en de prijs-kwaliteit staat, naar mening van een aantal
bezoekers, niet meer in verhouding. Mevrouw Heijnen zal diL bespreken in de
menucommissie.

Tevens is ervoor gekozen om medewerkers niet meer op alle facetten van het facilitair
bedrijf in te plannen. Medewerkers die graag alleen willen schoonmaken, worden
alleen nog maar geroosterd in de schoonmaak en visa-versa. Dit geeft meer rust bij
medewerkers.

Gevraagd wordt of een nieuwe leverancier de producten levert op locatie, aangezien
men de maaltijd van mindere kwaliteit vindt dan voorheen. Dit is niet het geval. De
Ieverancier is nog steeds Daily Fresh Foods. Proteion neemt de convenience basis
maaltijd af bij Daily Fresh Foods, welke binnen een bepaalde prijsmarge valt. Daily
Fresh Foods bereidt de maaltijd en koelt de maaltijd, zodat de maaltijd een aantal
dagen houdbaar is en blijft. De locaties verwarmen vervolgens de maaltijden voor de
bewoners volgens een bepaald voorschrift. Hier zit echter veel verschil in. De juiste
manier van verwarmen valt op staat met de smaak van de maaltijd. Hier wordt nu extra
in geschoold.

Opgemerkt wordt dat de schoonmaak in de appartementen de laatste tijd te wensen
overlaat. Er wordt veelal niet naar tevredenheid schoongemaakt in de appartementen.
Ook zijn er vaak verschillende medewerkers in hetzelfde appartement werkzaam.
Mevrouw Heijnen merkt op dat er gedurende de vakantieperiode veel verloop is
geweest in personeel. Ook is er een nieuwe manier van schoonmaken
geïntroduceerd, waar nu extra scholing in plaatsvindt. Tevens is men bezig met het
maken van een planning waar extra controle wordt uitgevoerd op het gedane werk en
'vaste' medewerkers worden geroosterd in veelal dezelfde appartementen.

06. Rondvraag/sluiting

ln het Roer is onlangs een artikel geplaatst over het mondzorg protocol. Hier stonden
een aantal wijzigingen in, die nog niet waren doorgevoerd in de organisatie. Gevraagd
wordt om hier extra alert op te zijn en alleen teksten te plaatsen die reeds intern zijn
doorgevoerd.

Gevraagd wordt of de receptíe op locatie open blijft. De heer Wagemans geeft aan dat
de receptie op de locaties RCG, Roncalli en de Kreppel blijft bestaan.
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Geopperd wordt dat de winkelvoorraad op locatie niet altijd op orde is. Mevrouw
Heijnen zal dit meenemen in het locatieoverleg met de facilitair coórdinator.

Gevraagd wordt of de warme maaltijd 2x per dag gehandhaafd blijft. Vooralsnog blijft
deze 2x maal per dag gehandhaafd. Tevens is de kleine kaart opnieuw
ge'introduceerd, waar men gebruik van kan maken.

Het is en blijft jammer dat men bij Ursula niet kan zien wie er aan de deur staat, indien
er aangebeld wordt. Aangegeven wordt dat men, bij twijfel, de deur niet moet openen.
Bezoekers kunnen dan gebruik maken van de deurbel voor de zorg. De zorg zal dan
de deur voor een eventuele bezoeker wel/niet openen.

Aangegeven wordt dat er onlangs geen werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de lift bij
Cuypershof. De problemen zijn nog steeds hetzelfde. Mevrouw Aarts zal dit met de
afdeling Vastgoed bespreken.
Tevens wordt gevraagd wie de eigenaar is van Cuypershof. Mevrouw Aarts geeft aan
dat de Louisastichting eigenaar is van Cuypershof en dat Proteion dit voor de
Louisastichting verhuurt.
Naar mening van de bewoner van Cuypershof parkeert eenieder in de garage en ook
niet netjes in de parkeervlakken. Derhalve wordt gevraagd wie hier allemaal mag
parkeren. Mevrouw Aarts geeft aan dat bezoekers van 't Paradies ook parkeren in de
parkeergarage, maar zal dil gegeven communiceren met de centrummanager van 't
Paradies.

De heer Wagemans dankt eenieder voor zijnlhaar aanwezigheid en sluit de
vergadering.

Vastgesteld, 28 maart 2019

D. Wagemans,
voorzitter cliëntenraad RCG/Roncalli

H. Mertens
secretaris/pe n n i n gmeester
cliëntenraad RCG/Roncalli
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