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BEKNOPT VERSLAG ALGEMENE CLIENTVERGADERING, Roncalli D.D. I oktober
2017

Aanwezig:
Mevrouw J. Bokhorst-Brugmans, lid CR
Mevrouw C. Ten Berge, Iid 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-voorzitter CR
De heer J. Mertens, cliëntvertrouwenspersoon/lid CR

Mevrouw H. Aarts, locatiemanager RCG/Roncalli
Mevrouw L Hermens, beleidsmedewerker
Mevrouw K. Heijnen, manager facilitair bedrijf
Mevrouw S. Hage, facilitair coórdinator

t 25 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
Roncalli.

ln het bijzonder heet de heer Wagemans mevrouw Heijnen, manager Facilitair
bedrijf, en mevrouw Hage, facilitair coórdinator, 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 Cliëntenvergadering Roncalli 2016, d.d. 3
april 20í6

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het concept beknopt verslag
van de Algemene Cliëntvergadering Roncalli d.d. 3 april 2016.

De aanwezigen gaan akkoord met het verslag
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03. Concept jaarverslag 2016 en concept Jaarplan 2017 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 cliêntenraad is
van mening dat deze commissie een welkome aanvulling zou zijn in Roncalli,
waardoor zij meer input krijgt op bovengenoemde onderwerpen. De voorzitter vraagt
aan de aanwezigen wie interesse heeft om aan deze Advies Commissie Cliëntenraad
Roncalli deelte nemen.

Twee mantelzorgers geven aan deel te willen nemen in de Advies Commissie
Cliëntenraad Roncalli. Tevens zal vanuit de cliëntenraad mevrouw Van Dooren aan
deze commissie deelnemen. ln het Roer wordt nog een extra oproep geplaatst voor
o.a. een deelnemer namens de aanleunwoningen Roncalli.

Tevens zijn leden van de cliëntenraad jaarlijks aanwezig bij bijzondere activiteiten,
zoals kerst- en nieuwjaarsvieringen, carnaval en mantelzorgbijeenkomsten en hebben
een aantal leden van de cliëntenraad zitting in verschillende werkgroepen/commissies
van Proteion, namelijk de klankbordgroep ECD, werkgroep masterplan RCG,
werkgroep veiligheid, enz.

Besproken ondenarerpen 20í 6-20í 7
Naar aanleiding van het ECD (elektronisch cliëntdossier), waar cliënten/bewoners en
mantelzorgers op termijn gegevens elektronisch kunnen inzien, wordt aangegeven dat
het regelmatig opvalt dat medewerkers computers niet goed vergrendelen, wanneer
zij hun werkplek verlaten. Hier wordt extra aandacht voor gevraagd, aangezien het
vaak om privacygevoelige informatie gaat.

Opgemerkt wordt dat bij het herinrichten van de parkeergelegenheid bij Roncalli en de
aangrenzende aanleunwoningen een gevaarlijke situatie is ontstaan, bij het plaatsen
van bloembakken. Mevrouw Aarts geeft aan dat ze hier niet van op de hoogte is en
bespreekt dit met Woningstichting Domus.

Jaarlijks wordt er een CQ-index (cliënttevredenheidsondezoek) 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.
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Opgemerkt wordt dat bewoners, die ondervraagd werden, niet van deze enquête op
de hoogte waren. Tevens geeft men aan dat de gestelde vragen niet des locaties
genoeg waren en vraagt hoe deze vragen zijn ontstaan. Mevrouw Aarts geeft aan dat
dit een landelijke enquête is en dat overal dezelfde vragen worden gesteld. Er zrln
door de cliëntenraad een aantal extra vragen gesteld over facilitair. Gekozen is om de
CQ-index dit jaar nog te houden in de hiervoor beschikbare vorm. Gekeken wordt naar
andere alternatieven voor volgend jaar.

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,
Roncalli en 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.

Ook is er regelmatig overleg geweest inzake het ZIGGO abonnement.
De zorgcentra van Proteion hebben de TV-aansluiting via Ziggo. Het afgelopen jaar
zijn deze gewijzigd van een collectief netwerk naar individuele consumenten-
aansluitingen. Dat betekent dat iedere bewoner via Ziggo kan kiezen voor een privé-
aansluiting voor telefoon, TV en internet. Hiervoor gelden de landelijk gehanteerde
consumententarieven en bijbehorende dienstverlening.

De cliëntenraad is erop geattendeerd dat bewoners landelijke consumentenacties
van Ziggo mislopen. De cliëntenraad heeft dit met Proteion besproken. Proteion
heeft daarop overleg gevoerd met Ziggo en kunnen afspreken dat alle landelijke
consumentenacties, vanaf de ingangsdatum van het individuele abonnement ook
voor de individuele consumentenovereenkomsten van onze bewoners gelden.

Derhalve raadt de cliëntenraad iedereen aan om het abonnement te (laten) bekijken
en te bezien of men van de meest gunstige actuele aanbieding profiteert. Van
verlopen acties kan geen gebruik meer worden gemaakt. Alle cliënten/bewoners
worden hier middels het Roer in kennis van gesteld.

Opgemerkt wordt dat Proteion/CCR hier in gebreken is gebleven om deze
mogelijkheid de bewoners/cliënten te onthouden. Naar mening van een
mantelzorger is dit een zeer kwalijke zaak.

Conceot fi nancieel iaarwerslao cliëntenraad RCG/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
financieeljaarverslag van de Cliëntenraad RCG/Roncalli 2016 wordt goedgekeurd.
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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. Al deze onderwerpen worden nader besproken in 2018 en komen terug
in het Jaarplan 2018, dat trldens de eerstvolgende Algemene Cliëntvergadering in
2018 nader wordt besproken.

Aangegeven wordt dat de cliëntenraad zich te weinig laat zien op de locatie en dat er
weinig tot geen informatie te vinden is over de cliëntenraad. Tevens zijn de beknopte
verslagen, welke gepubliceerd worden op de internetsite van de cliëntenraad, naar
mening van een aantal mantelzorgers niet naar tevredenheid en voldoen zij niet aan
de juiste informatie.
De cliëntenraad geeft aan dat ze bij veel locatie-gebonden gebeurtenissen aanwezig
zijn, zoals mantelzorgbijeenkomsten en oud- en nieuwjaarsbijeenkomsten. Tevens
hebben zij zitting in veel werkgroepen en wordt er gecommuniceerd met bewoners,
mantelzorgers en familieleden middels het Roer en de internetpagina van de
cliëntenraad. ln het Roer en de internetpagina worden geen verslagen gepubliceerd,
maar beknopte verslagen. Hier worden de belangrijkste punten, die besproken zijn,
beknopt benoemd.

Ook vindt men dat de communicatiekanalen, die nu gebruikt worden, veelal
eenrichting zljn. Gekeken moet worden naar een tweerichtingsverkeer aan
communicatie. De voozitter geeft aan dit in een eerstvolgende cliëntenraad-
vergadering te zullen bespreken en de mogelijkheden hiertoe nader te zullen
uitzoeken en uitwerken.

Tevens wordt opgemerkt dat het fijn zou zijn wanneer de cliëntenraad/locatie bij
moeilijke vraagstukken informatie inwint bij cliënten/mantelzorgers en/of familieleden
die desbetreffende expertise hebben. De cliëntenraad/locatie zal dit gegeven
meenemen en daar waar nodig gebruiken.

05. Resultaten enquête maaltijden Roncalli

Krista Heijnen, manager facilitair bedrijf, stelt zich in het kort voor. Tevens stelt ze in
het kort Sandra Hage, service coórdinator voor het RCG, Roncalli, Ursula en locaties
Noord Limburg, voor. Mevrouw Hage is naast de servicemedewerkers plus het
aanspreekpunt voor de locaties RCG, Roncalli en Ursula.

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 Roncalli 81 ingevulde enquêtes retour
ontvangen.
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De reacties op de vragen waren o.a

Wat vindt u van de smaak van de huidige maaltijd?
Op totaalniveau (RCG, Roncalli en Ursula) zijn 55o/o respondenten positief over de
smaak van de maaltijd. 45o/o is negatief. De gebruikers van Roncalli oordelen
negatiever'.57% vindt de maaltijd matig tot slecht.

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 (52olo) van de respondenten
(RCG, Roncalli en Ursula) negatief. Ook hier geldt dat de bezoekers van Roncalli
het meest negatief oordelen: 65% geeft een matig/slecht oordeel.

Bent u tevreden over de keuze mogelijkheden voor de warme maaltijd?
56% van de respondenten (RCG, Roncalli en Ursula) oordeelt positief over de
maaltíjdkeuze. De bezoekers van Roncalli oordelen in meerderheid (56% en 44%)
negatief over de geboden keuze bij de maaltijden.

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 . 81o/o van de bezoekers van Roncalli is positief
(totaal 83%).

Wat vindt u van de sfeer rond de maaltijd?
Meer dan 70oÁ van de respondenten (RCG, Roncalli en Ursula) is positief over de
sfeer bij de maaltijden. Bij Roncalli is men het meest kritisch: 34oÁ oordeelt hier
negatief.
Veel respondenten (RCG, Roncalli en Ursula) geven aan dat sfeer iets is waar je
zelf voor zorgl. Verder wordt, ten aanzien van de sfeer, nog al eens opgemerkt
dat het wel minder is geworden.

Welk eindoordeel heeft u?
De respondenten van Roncalli geven als eindoordeel een 5,8

Gekeken wordt om de enquête rondom de maaltijd 1 tot 2x per jaar te houden onder
cliënten/bewoners.

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.

Gezien de negatieve sfeer, die er over de maaltijden heerst, was er besloten een
proeverij te organiseren op 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. Tevens is men aan het kijken naar mogelijkheden
om de kleine kaart opnieuw te introduceren op locatie.
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Opgemerkt wordt dat de schoonmaak in de appartementen de laatste tijd te wensen
overlaat. Er wordt veelal niet naar tevredenheid schoongemaakt in de appartementen.
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. Men is bezig met het maken
van een planning waar extra controle wordt uitgevoerd op het gedane werk.

06. Rondvraag/sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

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

Vastgesteld, d.d. 28 maart 2019

D. Wagemans,
voorzitter cliëntenraad RCG/Roncalli

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