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Beknopte samenvatting van de overlegvergadering 

cliëntenraad RCG, Roncalli en Ursula d.d. 17 januari 2017 
 

Punten die onder meer aan bod kwamen waren: 
 

• Terugkoppeling eindejaarsvieringen 

De eindejaarsvieringen zijn goed verlopen en druk bezocht. Wel wordt er gekeken of 

er voor komend jaar meer variatie gewenst is.   
 

• Waardigheid en trots 

De voorzitter van de werkgroep ‘waardigheid en trots’ licht de stand van zaken 

omtrent ‘waardigheid en trots’ tijdens de cliëntenraadvergadering van Maart toe. Via 

‘waardigheid en trots’ worden activiteiten georganiseerd voor bewoners, afgestemd 

op persoonlijke behoeftes. Er zijn al diverse extra activiteiten opgepakt met als 

thema: ‘muziek en bewegen’. Ook zijn de CRDL’s en andere materialen aangeschaft. 

Verder zal  er gestart worden met een uitgebreide scholing voor de medewerkers 

over het onderwerp dementie.   
 

• Ontwikkelingen Ursula (Volledig Pakket Thuis/VPT) 

De Open Dag d.d. 14 januari jl. in Ursula is druk bezocht. Er is veel interesse voor en 

veel informatie opgevraagd over VPT.  
 

Ursula is vanaf 1 januari 2017 een aparte locatie van Proteion, waar mensen met 

een VPT-indicatie en mensen die tijdelijk extra zorg nodig hebben terecht kunnen. Er 

is 24 uur per dag verpleging aanwezig. Daarnaast wonen er nog een aantal mensen 

in Ursula, die vanwege de renovatie van het RCG afgelopen jaar en de verminderde 

capaciteit daar nog wachten op doorstroom naar het RCG.  
 

• Jaarplan 2017 en Jaarverslag 2016 

Het Jaarplan 2017 en het Jaarverslag 2016 worden in een andere vorm dan 

voorgaande jaren met de cliënten/mantelzorgers en familieleden gecommuniceerd. In 

het Roer van mei vindt u hier meer informatie over.  
 

• Verkiezingen 2017 

Het voorgestelde verkiezingstraject wordt gepubliceerd in het Roer.  
 

• Terugkoppeling Klachtencommissie 

Er zijn afgelopen jaar geen klachten ontvangen door de klachtencommissie. 
 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe klachtenregeling voor cliënten, de Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz), van kracht. Hiervoor is de heer P. Dols 

aangesteld als klachtenfunctionaris.  

 

Namens uw cliëntenraad 

Eef van den Bergh, ambtelijk secretaris 


