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Centrale  Familieraad  Abrona        

 
NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 19 september 2013 

 
Aanwezig : Ghislaine Fenstra (GF), voorzitter, Han Siemons (HS) secretaris, 

Daniëlle Dix (DD), Ron van Dort (RvD), Piet Anker (PA), Flori Bets 
(FB), Marjan Boertjes (Mbo) (RvT), Jan Duenk (JD) agendapunt 14 

Afwezig : Jan Torcqué (JT), Frits Kramp (FK), Bert van den Hazel (BvdH) 

Verslag : Melanie Bogchelman (MB) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
GF heet MBo welkom. 

 
2.  Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 20 juni 2013 

Aan JD wordt gevraagd naar de stand van zaken over de vervolgbrief behandel-

zorg en het advies van de raad om de productdefiniëring elk jaar naar eerste 
contactpersonen te sturen. Ook wordt gevraagd voor welke cliënten de Wet Me-

dezeggenschap niet van toepassing is en terugkoppeling van de definitieve 
tekst in de beleidsnotitie Sociale Media en Internet cliënten.   
 

Actiepuntenlijst 
Zie de bijgevoegde actiepuntenlijst. 

 
3. Notulen van de DR d.d. 13 mei, 27 mei en 10 juni 2013 

Naar aanleiding van de notulen vraagt de raad de volgende notities op: 

vervolgnotitie over technologie en de PGB-systematiek.  
Notulen van de CCA d.d. 15 mei en 12 juni 2013 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 Notulen van de OR d.d. 21 mei en 18 juni 2013 
 Voor kennisgeving aangenomen. 

 
4a. Informatieverstrekking vanuit de raad van bestuur 

 Voortgangsinformatie experiment regelarme zorg 
De raad vraagt in hoeverre de wettelijke vertegenwoordiger betrokken is bij het 

project. De aangeboden informatie is weinig concreet en de raad adviseert om 
het experiment ook in lokale familieraden te bespreken. In de toekomst ziet de 
raad graag een concretere informatievoorziening. 

  
 Kaderbrief 2014  

De beleidscyclus en tijdspad is niet duidelijk. Opgemerkt wordt dat locaties 
geen jaarplan maken. Tevens worden opmerkingen gemaakt over het risicoma-
nagement, concurrentiepositie en de benoemde speerpunten. In de kaderbrief 

is al het transitieprogramma verwerkt waarover de CFA nog advies moet geven. 
Alle opmerkingen worden aan JD voorgelegd. 

  
Beweeg- en educatieprogramma GOUD 
Ondanks dat de raad GOUD een goed project vindt is er bezorgdheid over de 

werkdruk en de implementatie en vraagt de raad of de vorm van beweging voor 
alle cliënten goed is en hoe dit is gewaarborgd in de toekomst.  
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Vertaling brief hervorming langdurige zorg naar kaderbrief 2014 

Abrona start eerder met de bezuinigingen en werkt, in een langzame over-
gangsfase, naar de nieuwe situatie. De raad vraagt meer informatie hoe de be-

zuinigingen worden vertaald naar de locaties.  
 

4b. Binnengekomen en verzonden post 
 De leden van de raad kunnen zichzelf opgeven voor het symposium van 
 KansPlus op 17 oktober a.s.  

 
5. 1e adviesaanvraag Abrona in Verandering 

 De CFA en CCA geven gezamenlijk advies en zijn van mening dat het een ver-
zwaard advies is. Er is veel onderling overleg tussen de raden en de OR over 
Abrona in Verandering. De CFA heeft KansPlus ingeschakeld om als onafhanke-

lijk deskundige mee te kijken. Het overzicht met alle opmerkingen van de CFA 
op de 1e adviesaanvraag wordt tijdens de vergadering aangevuld door de leden. 

Ook latere op- en aanmerkingen kunnen naar GF worden gemaild en worden 
meegenomen in de opmerkingen van de CFA. 
 

MBo licht toe dat de Raad van Toezicht de plannen van de raad van bestuur on-
dersteunt maar zal het cliëntperspectief van de CFA terugkoppelen naar de 

Raad van Toezicht. MBo verlaat de vergadering. 
 

6. Verzwaard advies: rookbeleid Abrona 

De raad is voorstander dat iedere voorziening en gebouw van Abrona een eigen 
rookruimte heeft binnen het kader van de wetgeving. Cliënten hoeven dan niet 

meer op de eigen kamer te roken. De raad vraagt meer toelichting van JD over 
het rookbeleid van Abrona. 

 

7.  Sluiting zwembad De Waterman  
Dit agendapunt wordt bij agendapunt 14d besproken.   

 
8.  Communicatie en informatievoorziening Abrona in Verandering (AiV) 

 Dit agendapunt wordt bij agendapunt 14e besproken.   

 
9. Voorbereiding bijeenkomst lokale familieraden 

 Dit agendapunt wordt bij agendapunt 14f besproken.   
 

10.  Werkgroepen (communicatie, SNO, medezeggenschap) en bijeen- 
 komsten 

Er is geen informatie uit de werkgroepen. 

 
11. Bericht uit de regio’s 

 Notulen lokale familieraad Leusden d.d. 11 juni 2013 
 Brief familieraad Leusden d.d. 27 juni 2013  

De vraag van de familieraad Leusden wordt ter beantwoording voorgelegd aan 

JD. 
 Notulen lokale familieraad Planetenlaan d.d. 14 mei 2013  

 Notulen lokale familieraad Vathorst d.d. 8 april 2013 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 

12. Medezeggenschap 
 Dit agendapunt is niet besproken.  

 
13.  Vergaderrooster 2014 Centrale Familieraad Abrona 

Het vergaderrooster 2014 wordt vastgesteld. 
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14  Overleg met Jan Duenk, bestuurder 
14a.  Mededelingen 

 Allen kijken terug op een succesvolle opening en pleinfeest op 14 september 
2013.  

 Abrona heeft, samen met Quintus en Vitras/CMD succesvol meegedaan aan 
de gunning van het domein welzijn in Veenendaal. Dit betreft dagbesteding 
en ambulante begeleiding waarin Abrona ondersteunend is naar Quintus en 

Vitras/CMD. Voor andere domeinen volgt een nieuwe gunning. 
 Abrona is in gesprek met het zorgkantoor over de inkoop 2014. Meer infor-

matie hierover wordt schriftelijk voorgelegd aan de CFA.  
 Tijdens Prinsjesdag waren voor de VG sector geen nieuwe ontwikkelingen. 

2015 wordt een overgangsjaar waarbij gemeenten nog geen andere 

zorgaanbieder kunnen kiezen. 
 

14b.  1e adviesaanvraag Abrona in Verandering 
De CFA maakt een overzicht met alle op- en aanmerkingen op de adviesaan-
vraag. Dit overzicht wordt besproken met de CCA waarna beide raden geza-

menlijk advies geven. De raden zijn van mening dat er verzwaard advies gege-
ven moet worden. De CFA is nog in afwachting van de reactie van KansPlus als 

onafhankelijk deskundige. De raad benoemt een aantal zorgen zoals het gebrek 
aan een communicatieplan, nog niet uitgewerkte GLZ kerntaak, combinatie 
flexibilisering en lagere verantwoordelijkheden. De raad mist het cliëntperspec-

tief en een concrete uitwerking van de plannen. Naar aanleiding van opmerkin-
gen van de CFA geeft JD een uitgebreide toelichting over de uitgangspunten die 

hebben geleid tot de 1e adviesvraag. 
 
De CFA bedankt JD voor de toelichting over de uitgangspunten en visie voor de 

1e adviesaanvraag. Na overleg met de andere adviesorganen en extern deskun-
dige zullen de raden verzwaard advies geven. JD legt niet de nadruk op advies 

of verzwaard advies maar streeft naar overeenstemming over de inhoud van 
het advies.   

 

14c.  Rookbeleid Abrona 
Volgens de Tabakswet hebben medewerkers recht op een rookvrije werkplek. 

De CFA is voorstander van een aparte rookruimte, ook voor cliënten zodat zij 
niet op de eigen kamer hoeven te roken. Abrona heeft als uitgangspunt dat 

cliënten alleen op de eigen kamer mogen roken als de deur is gesloten. Het ad-
vies betreft een uitzondering waarbij, voor het welzijn van de cliënt de deur 
open moet blijven en de cliënt toch kan blijven roken.  

De CFA geeft positief verzwaard advies op het rookbeleid Abrona. 
 

14d.  Sluiting zwembad De Waterman 
Na overleg tussen de CFA en CCA kan advies worden gegeven. De CFA heeft, 
na de laatste informatie, in principe geen bezwaar tegen positief advies, met als 

voorwaarde dat, op het moment dat het zwembad sluit er alternatieve bewe-
ging geregeld is voor alle cliënten die gebruik maken van het zwembad.  

JD ziet graag, indien mogelijk, de advisering voor 1 oktober 2013. 
 
14e.  Communicatie en informatievoorziening aan 1e contactpersonen over 

Abrona in Verandering 
Abrona werkt aan een presentatie met algemene informatie over de verande-

ringen in de zorg en de gevolgen voor Abrona.  
De raad wil de website van de raad meer in beeld brengen bij de eerste con-
tactpersonen. Abrona zal, na afstemming met GF, de website benoemen tijdens 
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een schriftelijk informatiemoment naar eerste contactpersonen. 

 
14f.  Bijeenkomst lokale familieraden 

Het conceptprogramma is akkoord en afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
wordt de invulling van de avond definitief. Alle lokale familieraden worden uit-

genodigd voor deze avond die bedoeld is als vervolg op de achterbanavond in 
mei. De uitnodiging wordt ook op de website van de raad geplaatst.  

  

14g.  Abis-maandrapportage, mei 2013 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
14h.  Rondvraag 

Door tijdgebrek worden alle vragen van de raad aan JD schriftelijk doorgege-

ven. JD zal zorgen voor verzending van de vervolgbrief behandelzorg. 
JD geeft een korte uitleg van het programma voor de jaarlijkse bijeenkomst 

met de Raad van Toezicht van 29 oktober 2013 waarvoor alle raden zijn uitge-
nodigd.  
 

15. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen. 

 
16.  Sluiting 
 GF sluit om 14.20 uur 

 
Aldus vastgesteld op 31 oktober 2013 

 
 
 

…………………………..   ……………………………..   
M. G. Fenstra-Haffmans,  J. Siemons, 

voorzitter    secretaris 
 
 

 
BESLUITENLIJST CFA 19 september 2013 
 

 

Onderwerp en datum 

 

Besluit 

 

Eventuele opmerkingen 
 

Rookbeleid Abrona 
19.09.2013 

Positief verzwaard advies 
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ACTIELIJST CFA 
 

 Actie  Door wie Voor wanneer 

 14 maart 2013 

 

  

1.  De CFA op de hoogte houden over de voortgang 

van de voorlichtingsbijeenkomsten op de locaties. 

 

JD 

 

01-07-2013 

    

 25 april 2013 
 

  

1. Begroting met nieuwe format aan CFA JD 20-06-2013 

2. Voortgang nieuwe werkwijze horeca Abrona JD 01-10-2013 

3. Informatie over VSH 

 

JD Zodra be-

schikbaar 

    

 12 juni 2013 
 

  

 1. Evaluatie implementatie nieuwe methodieken JD 01-07-2014 

2. Afkortingenlijst maken MB 01-07-2013 

3. Vervolgbrief behandelzorg versturen aan eerste 
contactpersonen en verzending PD aan eerste con-

tactpersonen en wettelijke vertegenwoordigers 

JD 01-08-2013 

4. Overzicht verbeterpunten per locatie medewerker-

onderzoek naar lokale raden 

JD Zodra be-

schikbaar 

5. Werkgroep MZ aanpassingen reglementen  JT,FK,PA December  

6. Terugkoppeling aan CFA begeleiding bij specialis-
tenbezoek  

DD Oktober  

    

 19 september 2013 

 

  

1. Communicatieplan Abrona in Verandering JD 01-10-2013 

2. Benoemen CFA website op eerstvolgende informa-
tie aan 1e contactpersonen 

 
JD 

Zodra moge-
lijk 

3. Beantwoording brief lokale familieraad Leusden JD 01-10-2013 

4. Uitnodiging lokale familieraden HS/MB 15-10-2013 

    

 Uit eerdere vergaderingen 
 

  

1. Overzicht veiligheid bij Abrona  januari 

2. Extra activiteiten cliënten: resultaten en vervoers-
problematiek 

 maart 

3. Raad van Toezicht   oktober 

4. Achterbanavond  voorjaar 

5. Strategisch Vastgoed Beleidsplan  2013 

6. Plan van aanpak met verbeterpunten uit cliëntte-
vredenheidsonderzoek 

 2013 

7. Visie op vrijwilligers  2013 

8. Productdefiniëring: informatievoorziening en nale-

ving beleid.  

 2013 

9. Voortgang Beleidsjaarplan 2013  2013 

10 Tijdsinvestering begeleiding in Q-Zorg en AMO.  2013 
 


