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Centrale  Familieraad  Abrona        

 
NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 4 februari 2015 

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

(DD), Jan Torcqué (JT), Frits Kramp (FK), Ron van Dort (RvD), Flo-
ri Bets (FB), Ernst Blankestijn (EB) en Jan Duenk (agendapunt 10) 

Verslag : Melanie Bogchelman (MB) 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

GF opent de vergadering. De leden constateren dat de uitwerking van AiV mo-
menteel veel aandacht vraagt op de locaties. De raad merkt zelf ook een grote 

belasting bij de eigen leden en bespreekt met elkaar de knelpunten. De raad 
houdt hierbij de focus op behoud van kwaliteit en continuïteit van de zorg. De 
zorgen van de CFA over de AiV procedure is in een ongevraagd advies aan de 

raad van bestuur benoemd. 
 

2.  Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 11 december 2014 
Pag. 1: De notulen van een lokale familieraad (LFR) worden niet op de website 
van de CFA geplaatst, wellicht in een later stadium waarbij de website uitge-

breid wordt met een inlogcode voor leden.  
 

Actiepuntenlijst 
Geen opmerkingen. 
 

3.     Notulen van de MT d.d. 3 november, 19 november, 24 november en 
8 december 2014 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
Notulen van de CCA d.d. 19 november en 17 december 2014 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

 Notulen van de OR d.d. 18 november en 16 december 2014  
 Voor kennisgeving aangenomen. 

 
4a. Informatieverstrekking vanuit de raad van bestuur 
 Ter informatie: 

- Tussenrapportage ERAI 3e kwartaal 2014 

- Tussenrapportage dagbesteding 

- Activiteiten sport en bewegen en leuken dingen 2014 

- Uitnodiging raad van toezicht 10 november 2015 

- Verlenging experiment Regelarm Abrona 

- WIJ 3.0 

- Werkwijze MT           

  

 Besproken: 

- Verplaatsen functies en gebouw De Waterman 

De CCA is van mening dat de informatie over de Waterman adviesplichtig is. De  
CFA ondersteunt de mening van de CCA en sluit zich aan bij een eventueel ad-

vies van de CCA.  
- Reactie op advies productdefiniëring 

De CFA heeft positief advies gegeven met als voorwaarde dat de vergoedings-
regeling bij afwezigheid van de cliënt niet gewijzigd wordt. De raad van bestuur 
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geeft als reactie een uitleg van de redenen waarom de vergoedingsregeling 

aangepast wordt en komt met een nieuw voorstel. De CFA gaat niet akkoord 
met dit voorstel en besluit om het eerdere positief advies met voorwaarden om 

te zetten in een negatief advies.  
(MB: na overleg met CFA en raad van bestuur op 10 februari 2015 heeft de 

raad van bestuur besloten om het eerdere positief advies van de CFA met 
voorwaarden over te nemen). 
 

4b.  Informatie vanuit de CCA/OR 
 Voor kennisgeving aangenomen. 

 
4c.  Binnengekomen post: 
 Voor kennisgeving aangenomen. 

 
5. Voornemen sluiting kwekerij Harmelen 

De CFA constateert dat, gezien het feit dat de locatie verliesgevend is, de slui-
ting onvermijdelijk is. De raad geeft positief advies op de sluiting van kwekerij 
Harmelen met als voorwaarde dat Abrona een inspanningsverplichting heeft om 

voor deze cliënten dagbesteding te zoeken dat zoveel mogelijk past bij de 
cliënt. 

 
6. Voortgang dagbesteding SLZ en GLZ 
 GLZ: toelichting Nynke Beentjes, teamleider. 

Het afgelopen half jaar heeft inventarisatie rondom dagbesteding plaatsgevon-
den waarvan de CFA de bevindingen en acties heeft ontvangen. Cliënten die 

wonen en werken bij Abrona krijgen één PO van de woonlocatie. Deze PO is 
verantwoordelijk voor de persoonlijk doelen van de cliënt. Op de dagbeste-
dinglocaties blijven activiteitenbegeleiders werken die verantwoordelijk zijn 

voor de inhoud van de activiteiten. Voor cliënten met alleen dagbesteding bij 
Abrona is fte ruimte vrijgemaakt om een ondersteuningsplan te maken. Abrona 

is verantwoordelijk voor goede begeleiding en zinvolle dagbesteding maar ook 
bij, bijvoorbeeld horeca, moet vakkennis worden betaald. Zowel medewerkers 
als cliënten denken samen na hoe een dagbestedinglocaties beter kan aanslui-

ten bij de wens van cliënten en rendabel kan worden. De keuze van een 
cliënt voor bepaalde dagbesteding blijft bestaan en moet zoveel mogelijk aan-

sluiten bij wat de cliënt wil en kan. 
 

SLZ: toelichting Erik Droog, manager 
Het onderscheid tussen dagbesteding SLZ en GLZ heeft vooral te maken met de 
locaties: in de SLZ zijn op veel locaties wonen en dagbesteding dicht bij elkaar 

en is dagbesteding meer verbonden met wonen. De PB gaat vanuit de woonlo-
catie mee naar de dagbesteding. In de GLZ wonen cliënten kleinschaliger en 

gaan voor dagbesteding verder weg naar losse dagbestedinglocaties. Als het 
goed is voor de cliënt blijft het mogelijk dat de cliënt van SLZ gebruik maakt 
van GLZ dagbesteding. Bij dagbestedinglocatie Valkenier komen ook cliënten 

van een andere zorgorganisatie maar door de invoering van de Wmo is er min-
der bezetting van de locatie en wordt nagedacht over andere invullingen van 

het dagbestedingcentrum. Hoe de bezetting in de toekomst eruit gaat zien is 
mede afhankelijk wat de gemeenten doen vanuit de Wmo.  

 DD bedankt de aanwezigen voor de toelichting. 

 
7. Medezeggenschap 

Zoals in de vorige vergadering is afgesproken wordt een werkgroep medezeg-
genschap geformeerd, van CCA en CFA-leden. Het huidige visiedocument van 
de CFA wordt hierin meegenomen om als uitgangspunt te dienen voor nieuwe 
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reglementen. JT past het document aan op de nieuwe functiebenamingen bij 

Abrona waarna de werkgroep kan starten.  
(MB: in overleg met CFA en raad van bestuur op 10 februari 2015 is afgespro-

ken dat in de werkgroep ook afvaardiging vanuit Abrona wordt toegevoegd).  
 

8.  Evaluatie bijeenkomst lokale familieraden 29 januari 2015 
 De bijeenkomst is positief ontvangen en er was een grote opkomst (15 van de 
22 raden). Vanuit de lokale familieraden (LFR) zijn de signalen en aandachts-

punten rondom AiV met elkaar gedeeld. De LFR blijven zoeken naar handvatten 
hoe zij kunnen participeren op de locaties. De CFA gaat een volgende bijeen-

komst meer gestructureerd aanbieden om beter beeld te krijgen van de situatie 
op de diverse locaties.     
Tijdens de bijeenkomst is het verzoek gedaan om in april weer een bijeenkomst 

te organiseren. Het thema van de avond is zelforganisatie waarvoor (externe) 
deskundigen en mensen met ervaringen worden uitgenodigd. Zorgorganisatie 

JP van den Bent wordt benaderd (actie DD) en Aafke van den Borne (consultant 
Berenschot zorgorganisatie). Tevens zal locatie Kasteel Woerden worden ge-
vraagd om hun ervaring met zelforganisatie te delen. 

Om de contacten tussen CFA en LFR te optimaliseren zijn de CFA leden gekop-
peld aan een LFR. Het overzicht met CFA leden en LFR wordt op korte termijn 

op de CFA website geplaatst. 
 
9. Bericht uit de regio’s  

Naar aanleiding van de brief van de LFR De Loever antwoordt de CFA dat het 
advies AiV, fase 2 en 3 met zorg is uitgebracht door de CFA en CCA. De raden 

delen de zorg van de LFR en blijven de bestuurder aanspreken op het proces 
van continuïteit en kwaliteit van de zorg voor cliënten. De CFA/CCA hebben in 
het advies AiV geen rol gehad.  

 
10. Overleg met Jan Duenk 

Mededelingen 
Voor de mogelijkheden van digitale toegang van CFA leden op ‘mijn Abrona’ wil 
JD met de CFA in overleg om de wensen en mogelijkheden met elkaar af te 

stemmen. 
 

Advies: voornemen sluiting kwekerij Harmelen 
De CFA geeft positief advies op de sluiting met als voorwaarde dat voor alle  

cliënten een passende en wenselijke nieuwe dagbestedingvorm mogelijk is. 
JD geeft aan dat voor alle cliënten wordt gezocht naar alternatieven die aanslui-
ten bij de wens en mogelijkheden van de cliënt, binnen de mogelijke aanwezige 

voorzieningen.  
 

Voorgang voornemen sluiting locatie Noortsyde 
Gezien de beperkte belangstelling van cliënten om te wonen op deze locatie en 
de huidige leegstand verwacht JD de sluiting op korte termijn als advies te vra-

gen aan de CFA.  
 

Deelname CFA bij overleg strategisch vastgoedplan 
De CFA heeft voorkeur voor een eigen presentatie aan de voltallige CFA en sluit 
niet aan bij het overleg met OR. Voor de volgende vergadering wordt Maurits 

Jansen uitgenodigd.  
 

AiV 
Naar aanleiding van het ongevraagd advies van de CFA volgt een overleg met 
raad van bestuur en een delegatie van de CFA. 
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De CFA heeft diverse informatie en overzichten ontvangen  over de stand van 

zaken, voortgang, tussentijdse evaluatie en tijdpad rondom AiV.  
Vanuit het ongevraagd advies van de CCA worden alle cliënten vanaf 7 februari 

geïnformeerd over de samenstelling van de teams.  
In de projectplanning worden alle afgesproken doelen besproken en bewaakt in 

een tijdpad waarover JD een presentatie kan geven.  
 
ABIS-maandrapportage tot en met november 2014 

De maandrapportage is besproken met de financiële commissie van de CFA en 
de raad van bestuur. Hierbij is ook het advies van CFA besproken om het RAK 

te verhogen. In de kaderbrief 2016 wordt dit advies meegenomen en wil JD 
graag met de CFA in overleg over de gevolgen van de verhoging van het RAK. 

 

14. Rondvraag 
DD neemt in deze vergadering afscheid als lid van de CFA. GF bedankt DD voor 

haar jarenlange inzet in de CFA. DD blijft nog verbonden als lid in de project-
groep zelforganisatie. Vanuit de CFA gaan leden naar de bijeenkomst zelforga-
nisatie bij Abrona waarin meer duidelijk wordt hoe Abrona de zelforganisatie 

vorm gaat geven. 
FB maakt een voorstel voor een besloten Facebook pagina voor CFA leden. 

 
15.  Sluiting 
 GF sluit af om 17.45.uur 

 
Aldus vastgesteld op  

 
…………………………..     

M. G. Fenstra-Haffmans,   
voorzitter     
 

 
 

BESLUITENLIJST CFA 4 februari 2015 

 

Onderwerp en datum 

 

Besluit 

 

Eventuele opmerkingen 
 

Voornemen sluiting kweke-
rij Harmelen 
04.02.2015 

Positief advies 
 

Productdefiniëring 
04.02.2015 

Positief advies met 
voorwaarden handhaven 

Advies is overgenomen 
door Abrona 
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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. 

 

evaluatie naleving beleidjaarplan (vast agendapunt 

vanaf februari 2015) 

CFA 2015 

    

 4 februari 2015 

 

  

1. Datum in april voor bijeenkomst LFR MB z.s.m. 

2. Antwoord aan LFR De Loever (cc MH) CFA z.s.m. 

3. Maurits Jansen uitnodigen voor toelichting van 
Strategisch Vastgoedplan.  

CFA 11-03-2015 

 4. Besloten facebookpagina CFA leden FB z.s.m. 

    

 
 

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 

 

 
 
 


