
Notulen CR-Thuiszorg
Datum 14-11-2022
Tijd 9:30 - 12:00
Locatie Het Baken, 1.40
Voorzitter Ben van Wijk
Aanwezigen José van Leerdam - Dekker, Selma Pijnenburg, Ad Plandsoen, Jan  Post, 

Tineke Sijp, Ben van Wijk en Frans Zoetelief

1 Opening en vaststelling agenda

Notulen:

Ben opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2 Ter vaststelling: notulen vorige vergadering

Notulen:

Geen opmerkingen

3 Ter vaststelling: actielijst vorige vergadering

Notulen:

Ben heeft contact gehad met Bianca. Hanneke en Jan Leunis sluiten op 7 
december aan.
Tineke is afwezig op 7 december.

Het A3 jaarplan is als het goed is deze week klaar.

De CRT vergadert vanaf het nieuwe jaar op de 2e woensdagochtend van de 
maand.
Met uitzondering van januari en maart, dan de 2e maandagochtend van de 
maand. (9 januari en en 13 maart)

Alle actiepunten zijn afgehandeld.

4 Mededelingen en ingekomen stukken (bijlagen)
- Terugkoppeling CCR
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Notulen:

Er is een vacature voor de werkgroep Rookbeleid. Ben wil hierbij aansluiten.

In de CCR zijn vier plekken voor vertegenwoordiging vanuit de CRT. Er staat 
nog een vacature open voor de CCR. De voorzitter is automatisch onderdeel 
van de CCR. De vacature van voorzitter staat ook nog open.
Tot de nieuwe voorzitter er is sluit Jose aan bij de CCR als vierde lid vanuit de 
CRT. Ben draagt Jose voor.

Ben vraagt of Tiske in maart kan aansluiten. Er wordt dan weer een themadag 
georganiseerd. Tijdens deze dag wordt ook de nieuwe voorzitter gekozen.

Ben zoekt het convenant tussen de cliëntenraden op.

5 Huishoudelijk regelement CRT

Notulen:

Als er over de cliëntenraad gesproken wordt dan wordt de cliëntenraad 
thuiszorg bedoelt, afgekort CRT.

Jose maakt de aantekeningen voor het aanpassen van het huishoudelijk 
regelement.

Vraag aan Jan Leunis: Op hoeveel uur ondersteuning heeft de CRT recht?

6 Portefeuilles CRT en jaarplanning

Notulen:

Contacten met de directie zijn niet informeel.

Portefeuille van strategisch sparringpartner kan komen te vervallen. Dit is meer 
een rol/taak van de voorzitter.

Portefeuilles Wijkverpleging en Kwaliteit samenvoegen.

Frans: Innovatie en Communicatie & PR
Selma: Wijkverpleging & kwaliteit
Jose: Communicatie & PR

Jaarplanning uitstellen tot de vergadering van 7 december.

7 Rondvraag
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Notulen:

Declaraties voor de CRT mailen naar Jan na 7 december.

Bewaakkaart evalueren medezeggenschapsraad is op te vragen bij het LOC. Jan 
vraagt deze aan.

Voor het volgen van cursussen is toestemming nodig van Jan Leunis.

8 Sluiting

Notulen:

Ben sluit de vergadering.


