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Centrale  Familieraad  Abrona        

 
 

NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 14 maart 2013 
 

Aanwezig : Ghislaine Fenstra (GF), voorzitter, Han Siemons (HS) secretaris, 
Jelle de Jong (JdJ), Ron van Dort (RvD), Bert van den Hazel 
(BvdH), Piet Anker (PA), Mattie Schreuders (MS)/Ingrid Remeijer 

(IR) (agendagpunt 12) en Jan Duenk (JD) (agendapunt 17) 
Afwezig : Daniëlle Dix (DD), Jan Torcqué (JT) 

Verslag : Melanie Bogchelman (MB) 

 

 

Vooraf aan de vergadering is de presentatie van de nieuwe website van de CFA: 
www.cfabrona.nl. 

 De website van de CFA wordt via de Nieuwsbrief van Abrona en een button op 

de Abrona website bekend gemaakt. Na iedere vergadering plaatst GF nieuws 
uit de vergadering en de adviezen op de website van de CFA.  

  
1. Opening en vaststelling agenda 

 GF heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 21 januari 2013 

 Met enkele aanpassingen zijn de notulen vastgesteld.  
De Voedingsservice Heuvelrug komt op de agenda van de volgende vergade-

ring.  
Aandachtspunten 
Geen opmerkingen. 

 
3. Notulen van de DR d.d. 17 december 2012, 14 en 28 januari 2013 

Notulen van de CCA d.d. 19 december 2012 en 16 januari 2013 
 Notulen van de OR d.d. 18 december 2012 en 22 januari 2013 
 Er zijn geen vragen over de notulen. 

   
4. Informatieverstrekking vanuit raad van bestuur 

 Nevenfuncties Jan Duenk 
Stukken ter informatie: Wmo inzicht nummer 4, februari 2013 van de VGN en 
Nieuwsflits Abrona Werk & Dagbesteding, februari 2013 

 Kamerbrieven staatssecretaris VWS over beleidsvoornemens Wmo 
 Rapport ZZP 4VG op basis van GOUD 

 Rapport ZZP 3VG op basis van GOUD 
 Overzicht pilots in gemeenten 
  

 Voor kennisgeving aangenomen. 
 

Binnengekomen en verzonden post 
 Zak- en kleedgeldgrens 2013 
 Stand van zaken BHV en Veiligheid 

 Overzicht taken vrijwilligers bij Abrona 
 Nieuwsbrief OR, januari 2013 

 Nieuwsbrief Wmo, februari 2013 
 
 Voor kennisgeving aangenomen. 

 

http://www.cfabrona.nl/


 2 

5. Opmerkingen over beleidsnotitie sociale media en internet cliënten  

De opmerkingen van de CFA zijn aan Ditte van Vliet voorgelegd. In afwachting 
van haar reactie is het advies aangehouden.  

 
6. Wetenschappelijk onderzoek GOUD 2 

 De CFA heeft vragen aan JD over GOUD2. (zie punt 17).  
  
7. Productdefiniëring 

 JT vraagt de raad of de wijzigingen in de tarieflijst en in hoofdstuk 5 (de ver-
goeding bij afwezigheid) in de productdefiniëring voldoende zijn beschreven. Hij 

stelt een nieuwe tekst voor. De raad vindt dat er geen inhoudelijke veranderin-
gen in de tekst van JT staat. Een nieuwe versie verspreiden in de organisatie 
geeft verwarring. De raad geeft geen aanvullend advies op de productdefinië-

ring. 
 

8. Sluiting zwembad Waterman 
 De dagelijks besturen van de CCA en CFA hebben een concept voorstel gemaakt 

over de sluiting van zwembad De Waterman. In afwachting van duidelijke alter-

natieven voor cliënten die therapeutisch zwemmen wordt negatief advies voor-
gesteld. De CFA ondersteunt het concept voorstel. In afwachting van het advies 

van de CCA zal de CFA bij JD aandringen om alternatieven te benoemen. De 
CFA en CCA brengen gezamenlijk advies uit over de sluiting van zwembad De 
Waterman. 

 
9. Abrona in Verandering 

 a. Notitie Fundament 
  b. Transitieprogramma 
 c. Vervolginformatie 

 De aangeboden informatie gaat over een verandering in de organisatie. De CFA 
mist informatie over de gevolgen voor de cliënt. Hoe worden cliënten en ouders  

geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de cliënt binnen 
Abrona. Zijn de huidige verandertrajecten bij het wonen in te plannen in de 
toekomstige ontwikkelingen.   

 De raad vraagt JD bovenstaande vragen en naar de rechtsvorm voor de toe-
komst van Abrona. 

De raad stelt een werkgroep samen met PA, BvdH en HS om, indien nodig, de 
veranderingen binnen Abrona te bespreken en voor te bereiden voor de hele 

raad.  
 
10.  Werkgroepen (WMO, communicatie, SNO) en bijeenkomsten 

 De werkgroep Wmo wordt opgeheven. Informatie over de Wmo gaat naar alle 
leden.  

   
11. Bericht uit de regio’s 
 De heer Egtberts uit Leusden vraagt of Abrona-breed is gekeken naar discre-

pantie tussen de huurprijs en werkelijke huurprijs. De raad stuurt de heer Egt-
berts een brief dat Abrona destijds heeft gezegd dat dit alleen het geval is in 

Leusden en niet speelt op andere plekken.  
   
12. Presentatie: Beleidsnotitie: ‘omgaan met seksualiteit’  

 Mattie Schreuders, beleidsadviseur en Ingrid Remeijer, gedragskundige geven 
een toelichting op de beleidsnotitie.  

 De raad heeft voldoende antwoord gekregen op de vragen over scholing en be-
geleiding van de evb-ers om cliënten te begeleiden bij seksualiteit en geeft po-
sitief advies op de beleidsnotitie ‘omgaan met seksualiteit’.  



 3 

 

13. Medezeggenschap 
 De raad gaat akkoord met het voorstel van de dagelijkse besturen van de 

CCA/CFA over ongevraagd advies medezeggenschap. Een nadere uitwerking 
volgt. 

 
14. Concept jaarverslag 2012 van de CFA 
 Het concept jaarplan wordt, met enkele opmerkingen, vastgesteld. HS mailt de 

definitieve versie naar MB. 
 

15. Voorbereiding bijeenkomst CFA en lokale familieraden 
 De raad heeft aanvullingen op het voorstel. Bijeenkomsten plannen op een 

avond op locatie Sterrenberg en bij de uitnodiging vragen naar gewenste on-

derwerpen. De uitnodiging versturen naar alle contactpersonen van de lokale 
raden, de teamleider en plaatsen op de website. De voorbereiding bijeenkomst 

agenderen voor de vergadering van juni.   
 
16. Voorbereiding achterbanavond 

Eind april worden de uitnodigingen verstuurd aan de eerste contactpersonen. 
De avond krijgt dezelfde opzet als vorig jaar met als thema: wat gaat er gebeu-

ren in de toekomst bij Abrona en wat zijn de gevolgen voor de cliënten. BvdH 
neemt plaats in het panel. Het dagelijks bestuur van de CCA wordt uitgenodigd. 
MB verzorgt de verdere voorbereiding, in samenwerking met BvdH.  

 
17.  Overleg met Jan Duenk, bestuurder 

17a.  Mededelingen 
De Nza heeft toestemming gegeven voor een versnelde afschrijving van de ka-
pitaalslasten van één gebouw op Sterrenberg. Abrona kan hierdoor 1,6 miljoen 

euro toevoegen aan de reservering inspanningsverplichting VWS. Hiervoor is al 
2,7 miljoen euro gereserveerd. Na de afronding van de Omgekeerde Integratie 

wordt duidelijk of een deel van dit bedrag naar de algemene middelen gaat. 
 
De staatssecretaris heeft toegezegd dat zittende cliënten (ook na herindicatie) 

met ZZP 3 en 4 in de kern AWBZ blijven. Voor nieuwe cliënten zal een andere 
regeling gelden. 

 
Abrona streeft naar homogene groepen met dezelfde ondersteuningsvraag. Dit 

heeft gevolgen hebben voor cliënten met ZZP 6 of 7 die nu wonen met cliënten 
met ZZP 3 of 4. Cliënten met zwaardere ZZP vragen veel tijd van begeleiding 
omdat de zorgintensiteit toeneemt bij een hogere ZZP. 20% van de cliënten 

met langdurige zorg zit nog niet in een homogene groep.  
 

Naar aanleiding van de nieuwe woonruimte voor cliënten van Faros zegt JD dat 
alle gebouwen van Abrona betaalbaar blijven voor de cliënten die te maken 
krijgen met scheiding wonen en zorg. Cliënten en eerste contactpersonen krij-

gen van de teamleiders voorlichting over de nieuwe ontwikkelingen.  
De CFA wil op de hoogte gehouden  worden van de voortgang van de voorlich-

tingsbijeenkomsten op de locaties. 
 
17b. Beleidsnotitie sociale media en internet cliënten 

 De CFA houdt het advies aan, in afwachting van de terugkoppeling van Ditte 
 van Vliet op de knelpunten van de CFA.  
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17c.  Wetenschappelijk onderzoek GOUD 2  
 JD zegt dat GOUD2 per 1 januari 2013 is begonnen maar de financiële verplich-

tingen ingaan per 1 januari 2014. Er is een voorbehoud gemaakt om over 2 jaar 
opnieuw de financiële mogelijkheden te bekijken. De Stichting Vrienden van 

Abrona kan in de toekomst ook een rol spelen in de financiering.  
 De raad attendeert JD op de verschillende bedragen in de informatie. JD zal dit 

aanpassen.  

 De CFA geeft positief advies op het wetenschappelijk onderzoek GOUD2. 
 

17d. Productdefiniëring 
CFA gaat akkoord met de laatste aanpassingen van Abrona en geeft geen aan-
vullende advies.  

  
17e. Sluiting zwembad Waterman 

De CFA ondersteunt het gezamenlijk voorstel CCA/CFA voor negatief advies. De 
CFA koppelt dit terug aan de dagelijkse besturen van de raden. De CFA vraagt 
alvast aan JD om concrete alternatieven voor het zwemmen van cliënten aan de 

raden aan te bieden. Tot nu hebben de raden alleen toezeggingen.  
JD benadrukt dat alleen advies wordt gevraagd voor de sluiting van het zwem-

bad. Het zwembad is financieel niet meer haalbaar en voor alle cliënten die nu  
zwemmen wordt een individuele oplossing voor beweging gezocht. JD zal dit 
schriftelijk bevestigen. 

 
17f.  Beleidsnotities:‘omgaan met seksualiteit’  

De CFA geeft positief advies op de beleidsnotitie ‘Omgaan met seksualiteit. 
 
17g. Abrona in verandering 

De CFA pleit voor uniforme voorlichting over de veranderingen aan de eerste 
contactpersonen en cliënten.   

JD zegt dat wordt nagedacht over de rechtsvorm van Abrona. Hierover is nog 
geen concrete informatie. 

 

17h. Achterbanavond CFA 
De CFA vraagt om een betere geluidsinstallatie in ’t Lichtpunt.  

JD adviseert om te werken met een hoofdmicrofoon. 
 

17i. ABIS-maandrapportage, t/m december 2012  
De zorgexploitatie is niet gezond. De winst van 2012 wordt veroorzaakt door 
eenmalige meevallers. Alle locaties kijken kritisch naar hun werkwijze.  

 
17j. Rondvraag 

De CFA vraagt naar bijlage 1 uit de notitie medezeggenschap en de cursus soci-
ale media voor evb-ers. 
JD stuurt de informatie aan de CFA. 

JD wil zijn bijdrage leveren aan een bijeenkomst met lokale familieraden.  
 

De raad krijgt informatie wanneer een aanvullende brief over behandelzorg  
naar eerste contactpersonen wordt verstuurd. 
  

In het kader van het 15-jarig bestaan van Abrona krijgen alle cliënten een bud-
get om samen te besteden. 

 
Voor de volgende vergadering wordt uitleg van JD over Foodstep geagendeerd.  
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De raad en JD nemen afscheid van JdJ als lid van de CFA en bedanken hem 

voor zijn inzet. JdJ blijft, namens de CFA, wel in de Stichting Bewindvoering en 
Stichting Beheer. 

 
18. Rondvraag 

GF en RvD zijn niet aanwezig bij de volgende vergadering, DD is voorzitter. 
 HS neemt contact op met belangstellende voor CFA lid. 
 HS neemt contact op met OR voor het voorjaarsoverleg met als onderwerp: de 

 veranderingen in de zorg en veranderingen van Abrona. 
 PA neemt plaats in financiële werkgroep binnen de CFA. 

 
19.  Sluiting 

GF bedankt de leden voor hun aandacht en sluit de vergadering. 

 
Aldus vastgesteld op  

 
 
 

 
…………………………..   ……………………………..   

D. Dix,    J. Siemons, 
Waarnemend voorzitter  secretaris 
 

 
 

 
 
 

BESLUITENLIJST CFA 14 maart 2013 

 

Onderwerp  

 

Besluit 

 

Eventuele opmerkingen 
 

Beleidsnotitie sociale me-
dia en internet cliënten  

Aangehouden advies 
In afwachting van reactie 
DvV op knelpunten CFA 

Wetenschappelijk onder-
zoek GOUD 2 

Positief advies 
 

Sluiting zwembad De Wa-

terman 
Aangehouden advies 

Terugkoppeling naar da-
gelijkse besturen 

CCA/CFA 

Beleidsnotitie ‘omgaan 

met seksualiteit’ 
 

Positief advies 

 

Ondersteuning van het 
concept voorstel onge-
vraagd advies medezeg-

genschap 

Terugkoppeling dagelijkse 
besturen CCA/CFA 

 

Nieuwe werkgroep Veran-
deringen binnen Abrona  

Bespreken/voorbereiding 

veranderingen binnen 
Abrona  

BvdH/PA/HS 

Werkgroep Wmo opheffing 
Alle informatie over de 
Wmo naar alle leden 
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ACTIELIJST CFA 

 

 Actie  Door wie Voor wanneer 

 14 maart 2013 
 

  

1.  Nieuws uit de vergadering en de adviezen op de 
website plaatsen.  

GF Elke vergade-
ring 

2.  Contact opnemen met OR voor het voorjaarsover-
leg met als onderwerp: de veranderingen in de 

zorg en veranderingen van Abrona. 

 
HS 

 
z.s.m. 

3.  Definitieve jaarverslag naar MB. HS 01-04-2013 

4.  Agenderen Voedingsservice Heuvelrug. MB 25-04-2013 

5.  Brief aan de heer Egtberts.  HS 25-04-2013 

6.  De CFA op de hoogte houden over de voortgang 

van de voorlichtingsbijeenkomsten op de locaties. 

JD  

25-04-2013 

7.  Aanpassen verschillend genoemde budgeten in de 
informatie over GOUD2 

JD 
 

25-04-2013 

8.  Schriftelijke bevestiging van individuele oplossin-
gen voor bewegen voor cliënten die nu gebruik 

maken van het zwembad. 

 
JD 

 
25-04-2013 

9.  Bijlage 1 uit de reglementen medezeggenschap en 

cursus sociale media voor evb-ers naar de CFA  

 

JD 

 

25-04-2013 

10. De raad informeren wanneer een aanvullende brief 

over behandelzorg  naar eerste contactpersonen 
wordt verstuurd. 

 

JD 

 

25-04-2013 

11. Agenderen toelichting van JD over Foodstep. MB  
25-04-2013 

12. Contact opnemen met belangstellende voor CFA 
lidmaatschap en terugkoppeling naar MB. 

 
HS 

 
25-04-2013 

13. Voorbereiding familieavond.  BvdH/MB 30-04-2013 

14. Agenderen voorbereiding bijeenkomst lokale fami-

lieraden. 

MB 20-06-2013 

  

Uit eerdere vergaderingen 
 

  

1 Overzicht veiligheid bij Abrona  januari 

2 Extra activiteiten cliënten: resultaten en vervoers-

problematiek 

 maart 

3 Raad van Toezicht   november 

4 Achterbanavond  voorjaar 

5 Opvragen kader gehanteerde methodieken  2013 

6 Strategisch Vastgoed Beleidsplan  2013 

7 Plan van aanpak met verbeterpunten uit cliëntte-
vredenheidsonderzoek 

 2013 

8 Visie op vrijwilligers  2013 

9 Productdefiniëring: informatievoorziening en nale-
ving beleid.  

 2013 

10 Voortgang Beleidsjaarplan 2013  2013 

11 Tijdsinvestering begeleiding in Q-Zorg en AMO.  2013 

 

 


