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Vergadering 27 mei 2021. 

Hoewel de vergadering van 27 mei alweer ver achter ons ligt, er is alweer een 

vergadering geweest, wil ik u een verslag van deze vergadering niet onthouden. 

Op de agenda voor deze vergadering stond nl. nadere kennismaking met Mevrouw 

Ineke de Jager die de functie bekleedt van gastvrouw/receptioniste. Ook is zij 

eerstverantwoordelijke facilitaire dienst . Deze dienst verzorgt werkzaamheden 

in de keuken, de huishouding, het restaurant, de receptie en administratie. Ineke 

doet dit samen met een team van 15 medewerkers. Daarnaast verzorgt ze o.a. 

verhuizingen, doet bestellingen, verzorgt de aankleding van de Serre, maakt 

nieuwe medewerkers wegwijs. Voor deze combinatiefunctie heeft Ineke 24 uur: 

12 als gastvrouw/receptioniste en 12 uur voor de functie als 

eerstverantwoordelijke facilitair. Beide functies zijn niet echt te scheiden, maar 

Ineke doet vaak ’s ochtends de receptie en ’s middags haar facilitaire taken. Zij 

werkt zelf mee en is zo ook een medewerker van een betrokken, groter team. 

 

Tijdens de gehouden familieavonden Klein Schalig Wonen (KWS) werd er door 

vertegenwoordigers van cliënten en mantelzorgers van gedachten gewisseld over 

allerlei zaken. De vertegenwoordigers van de cliëntenraad die op de avonden 

aanwezig waren hebben de opmerkingen van vertegenwoordigers verzameld en 

besproken in de cliëntenraad. Enkele aandachtspunten zijn: 

*De was van cliënten (denk aan zoekgeraakte was, gekrompen kleding enz.) 

*Openstelling van de Serre op zondag 

*Activiteitenbegeleiding op KWS 

*Wandelvriendelijk maken van de tuin rondom Groenewoude 

* 2 keer per jaar een familieavond organiseren 

Deze, en nog meer opmerkingen, worden meegenomen als aandachtspunten voor 

het jaarplan 2022. Op deze manier denkt de cliëntenraad invulling te geven aan  

Medezeggenschap. 

 

Nadat de cliëntenraad betrokken is geweest bij het opstellen van een 

profielschets voor een nieuwe locatiemanager, zullen ook enkele leden van de 

raad een gesprek voeren met de kandidaat voor deze functie en een advies 

uitbrengen over een benoeming. 

Het overleg wat betreft de veiligheid van de Nico Bergsteynweg duurt maar 

voort. Rijk Beumer heeft namens de CR nog enkele suggesties gedaan voor het 

plaatsen van bankjes op de Nico Bergsteynweg. Ook pleit de CR voor meer 

zebrapaden in de omgeving van Groenewoude. 

 

Volgende vergadering 15-07-2021 


