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Centrale  Familieraad  Abrona        

 
NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 11 december 2014 

 
Aanwezig : Han Siemons (HS) waarnemend voorzitter, Jan Torcqué (JT), Frits 

Kramp (FK), Ron van Dort (RvD), Flori Bets (FB), Ernst Blankestijn 
(EB), Myrte Ferwerda (MF), agendapunt 5, Jan Duenk (JD) 
agendapunt 13 

Afwezig : Ghislaine Fenstra (GF), Daniëlle Dix (DD) 
Verslag : Melanie Bogchelman (MB) 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

HS heet allen welkom.  
 

2.  Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 30 oktober 2014 

De raad nodigt Maarten Hazeleger uit voor een toelichting op dagbesteding bin-
nen de GLZ.  

De raad wacht op uitvoering van de digitale toegang op ‘Mijn Abrona'. 
 
Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. 
 

3.     Notulen van het MT d.d. 22 september en 20 oktober 2014 
De vragen uit de MT verslagen worden schriftelijk aan JD gesteld. 
 

Notulen van de CCA d.d. 15 oktober 2014 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 Notulen van de OR d.d. 16 september en 21 oktober 2014  
 Voor kennisgeving aangenomen.   

 
4a. Informatieverstrekking vanuit de raad van bestuur 

De raad heeft diverse informatiestukken ontvangen ter kennisgeving. 
Onderstaande informatie is besproken: 

Tijdelijk extra formatieruimte 
De raad is bezorgd over de borging van continuïteit van de zorg voor de cliënt. 
Extra formatie zou ingezet kunnen worden om een goede overgangssituatie te 

creëren.  
Antwoord op advies van de CFA op beleidsplan 2014-2015 

In tegenstelling tot de reactie van de raad van bestuur denkt de CFA wel ad-
viesrecht te hebben op de projectplannen, zoals is afgesproken in de advisering 
AIV fase 2 en 3. Enkele leden van de CFA gaan de advisering op AIV doorne-

men, waarna een eventuele reactie in een ongevraagd advies aan de raad van 
bestuur, verwerkt kan worden (actie HS). 

  
4b. Informatie vanuit de CCA/OR 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 
4c.  Binnengekomen post 

De LFR Waterlinie wordt geïnformeerd hoe een lokale familie geformaliseerd 
kan worden (actie HS).  
De vraag van de LFR Leusden over plaatsing van notulen op de website van de 

CFA wordt besproken in de bijeenkomst met lokale familieraden op 29 januari. 
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5. Toelichting op evaluatie AiV: Myrte Ferwerda (MF), extern transitiebe-
geleider 

MF geeft in een korte toelichting de tussenstand op de evaluaties rondom AiV. 
Stap 1 en stap 2 zijn afgerond waarbij de projectplannen zijn getoetst op alle 

criteria. Stap 3 en 4 vinden plaats in maart en juni 2015 waarbij wordt gekeken 
naar de uitvoering van de plannen.  
In november is in het kernteam de voortgang en implementatie van de project-

plannen besproken waarbij alle projectleiders feedback gaven op de voortgang. 
Positieve ontwikkelingen en aandachtspunten hieruit worden ook bekend ge-

maakt via de communicatiekanalen AiV. MF beëindigt haar taak als extern tran-
sitiebegeleider per 1 januari 2015. Het kernteam is ingebed in het MT. De cen-
trale raden worden geïnformeerd over de voorgang van de evaluatie.  

  
6. Begroting 2015 

EB en FK hebben de begroting met Jan Snijder en Jan Duenk besproken en alle 
vragen zijn beantwoord. EB en FK zijn tevreden over de antwoorden en kunnen 
positief adviseren. De leden van de CFA en de CCA ontvangen een schriftelijk 

verslag van de bespreking van de financiële commissie.  
 

7. Productdefiniëring 
De voedingsarrangementen in de productdefiniëring zijn vervallen. De cliënt kan 
nu jaarlijks een vrije vorm samenstellen. De raad is positief over deze aanpas-

sing maar heeft de volgende voorwaarde voor positief advies. 
De vergoeding voedingkosten bij afwezigheid cliënt indexeren en de vergoeding 

bij afwezigheid cliënt  met zorg in natura handhaven zoals voorheen (dagver-
goeding met maximum van 7 dagen). 
 

8.  Medezeggenschap 
In het agenda overleg is voorgesteld dat een delegatie van de CCA en CFA de 

knelpunten en behoeften inventariseren op het gebied van medezeggenschap, 
op zowel centaal als lokaal niveau. Hiervoor wordt een plan van aanpak ge-
maakt dat met Jan Duenk wordt besproken. Hierbij worden ook de medezeg-

genschapsreglementen meegenomen. Vanuit de CFA zitten in de werkgroep:  
 JT, RvD en Netty van Buren (lid lokale familieraad Faros).   

 
9. Voorbereiding bijeenkomst lokale familieraden in januari 2015 

Het thema is: hoe verloopt de overgangssituatie op de locaties. De managers 
wordt gevraagd om toelichting en de verwachtingen voor 2015. Ook de ervarin-
gen met inzet van vrijwilligers kan worden geagendeerd. FB en RvD bereiden de 

bijeenkomst voor.  
 

10. Overzicht vergaderdata 2015 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 

11. Bericht uit de regio’s  
 Voor kennisgeving aangenomen.  

 
12. Abrona in Verandering 
 Voortgang projectgroepen:  

De raad bespreekt de voortgang in de projectgroepen zelforganiserende teams, 
SLZ, GLZ en communicatie waarin de CFA is vertegenwoordigd.  

Naar aanleiding van de petitie Orionplein, die is aangeboden aan de CFA, heeft 
de raad contact gehad met LFR Orionplein. De LFR heeft gesproken met Erik 
Droog over de continuïteit van zorg en is voorlopig tevreden over de antwoor-
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den. De LFR wacht af wat in januari het uiteindelijke mutatiepercentage is. 

 
13. Overleg met Jan Duenk 

13a. Mededelingen 
De CFA ontvangt op korte termijn informatie/adviesvraag over de toekomst van 

gebouw De Waterman, de kwekerij in Harmelen en Noortsyde 2 in Oudewater.  
 JD dankt de CFA voor de ondersteuning om meer financiering van het zorgkan-

toor voor cliënten met indicatie behandeling. Abrona is in gesprek met het 

zorgkantoor en hierop vooruitlopend wordt voor 40 cliënten de behandelknop 
aangezet. 

Na de uitkomsten van de plaatsing PO en PB op de locaties is veel overleg ge-
weest met de vakbonden en OR. Om de kwaliteit en continuïteit van zorg te 
waarborgen is nu een addendum toegevoegd aan het sociaal plan om de zwaar-

ste pijnpunten te verzachten. Zodra er formele toestemming is van de leden 
van de vakbonden wordt deze informatie verstrekt aan de CFA. 

 
13b. Begroting 2015 

Na de toelichting van de financiële commissie (EB/FK) geeft de CFA positief ad-

vies op de begroting 2015. De financiële commissie heeft in het gesprek met 
Abrona een aantal aandachtspunten genoemd die in de vervolgbijeenkomst van 

april 2015 ook weer worden besproken.  
 
13c. Productdefiniëring 

De raad is positief over de mogelijkheid van de eigen invulling voedingsarran-
gement en het plaatsen van de productdefiniëring op de website van Abrona. 

Als voorwaarde voor positief advies is de raad van mening dat de huidige rege-
ling voor ‘Vergoeding voedingskosten bij afwezigheid’ (hoofdstuk 5c) gehand-
haafd moet blijven. De raad stelt voor om de jaarlijkse compensatievergoeding 

voedingskosten voor cliënten met een voedingsarrangement (€50,=) mee te in-
dexeren. 

JD neemt de opmerkingen van de CFA mee. 
 
13d. Bijeenkomst LFR en CFA 

De bijeenkomst is vastgesteld op donderdagavond 29 januari 2015 waarvoor 
JD, Erik Droog en Maarten Hazeleger ook zijn uitgenodigd.  

 
13e. AiV: stand van zaken 

De CFA merkt op, dat in de projectgroepen de aandachtspunten van de 
CFA/CCA  weliswaar zijn ingebracht maar dat de raad zelf in beeld wil krijgen 
waar de CFA staat in relatie tot de voortgang van de projectgroepen en signalen 

vanuit werkvloer. De raad wil dit in de komende weken in beeld brengen. Even-
tuele aandachtspunten worden voor 13 januari 2015 aan JD teruggekoppeld.  

JD heeft begrip voor de onoverzichtelijkheid dat hoort bij het proces maar heeft 
het vertrouwen om met elkaar samen de klus te klaren. Ondanks de intensieve 
periode ziet hij veel enthousiasme en verantwoordelijkheid bij teamleiders. 

Centraal worden alleen in hoofdlijnen de kaders aangeven. Op lokaal niveau is 
hierdoor maatwerk voor elke locatie mogelijk waarbij een lokale familieraad een 

goede bijdrage kan leveren.  
 
13f. ABIS-maandrapportage 

De ABIS maandrapportage is besproken in het begrotingsoverleg. Het terug-
dringen van het ziekteverzuim is een aandachtspunt.  

 
13g.  Rondvraag 

De CFA maakt een eigen facebook-pagina. 
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JD dankt alle leden voor de inzet van het afgelopen jaar en 'onderstreept' dat 
met een digitaal kerstpakket en overhandigt alle leden tevens het  boek ‘Ver-

draaide organisaties’ van Wouter Hart. Wouter Hart geeft op 19 maart 2015 een 
lezing bij Abrona. 

 
14. Rondvraag 

HS maakt een concept notitie over een 'plaatsbepaling van de CFA in de voort-

gang AiV' en mailt dit naar alle leden voor een reactie.  
 

15.  Sluiting 
 HS sluit af om 13.30 uur 
 

Aldus vastgesteld op  
 

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

 
 

 
BESLUITENLIJST CFA 11 december 2014 

 
Onderwerp en datum 

 
Besluit 

 
Eventuele opmerkingen 
 

Begroting 
11.12.2014 

Positief advies 
 

Productdefiniëring 
11.12.2014 

Positief verzwaard advies  
Onder voorwaarden  ge-
noemd in deze notulen 

 
 

 
 

ACTIELIJST CFA 
 

 Actie  Door wie Voor wan-
neer 

 30  oktober 2014 
 

  

 1. Toelichting  op visie vrienden van Abrona na 1 

maart 2015 agenderen  

CFA 01-03-2015 

2. Visie CFA op medezeggenschap agenderen voor 

februari 2015 

CFA 01-02-2015 

3. 

 

evaluatie naleving beleidjaarplan (vast agendapunt 

vanaf februari 2015) 

CFA 2015 

4. Projectleiders GLZ en SLZ agenderen voor februari 
2015 over voortgang dagbesteding. 

CFA 01-01-2015 

    

 11 december 2014 
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 Maurits Jansen uitnodigen voor toelichting van 
Strategisch Vastgoedplan.  
 

CFA 2015 

    

 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  najaar 

5. Visie op vrijwilligers  2014 

6. Productdefiniëring: informatievoorziening en nale-
ving beleid.  

 2014 

7. Tijdsinvestering begeleiding in Q-Zorg en AMO.  2014 

 

 
 


