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Centrale  Familieraad  Abrona        

 
NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 2 december 2015 

 
Aanwezig : Ernst Blankestijn (EB), voorzitter, Joost Blauw (JB), Jan Torcqué 

(JT), Frits Kramp (FK), Ghislaine Fenstra (GF), Ron van Dort (RvD), 
Flori Bets (FB), Siebe Dijkgraaf (SD) en Jan Duenk (JD), agenda-
punt 8  

Verslag : Melanie Bogchelman (MB) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Bij punt 6 wordt de financiële commissie toegevoegd.  

 

2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 28 oktober 2015 
De notulen worden vastgesteld. In de nieuwe werkwijze bereiden CFA leden in 

een werkgroep een CFA advies voor. Na vaststelling van het advies door de 
werkgroepen en/of voltallige CFA worden deze adviezen via MB verstuurd aan 

raad van bestuur. 
Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.  

 
3. Notulen van het MT d.d. 5 oktober en 19 oktober 2015 

Vragen die zijn voortgekomen uit de notulen worden voor beantwoording digi-
taal verstuurd aan JD. 
 

Notulen van de CCA d.d. 14 oktober 2015 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 Notulen van de OR d.d. 15 september 2015 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 
4.  Voedingsverstrekking via DFF 

Cliënten blijken zeer tevreden over de huidige (tijdelijke) voedingsleverancier 
DFF. De raad van bestuur stelt voor om nu niet te zoeken naar een nieuwe voe-

dingsleverancier maar elk jaar, de verlenging van DFF met een jaar te bespre-
ken en dan de voorgenomen verlenging ter advisering voor te leggen. De CCA 
heeft positief gereageerd op dit voorstel. Nadat zij via een gemeten evaluatie 

bevestigd krijgen dat inderdaad cliënten tevreden zijn, geven zij positief advies. 
De CCA wil dat de werkgroep wel wordt opgestart om de visie op gezonde voe-

ding te bespreken. De CFA sluit zich aan bij dit advies en gaat in overleg met de 
CCA of hierover een gezamenlijk advies wordt gemaakt. Om elkaar te verster-
ken vindt de CFA het belangrijk dat de intensievere samenwerking met de CCA 

wordt vastgehouden.  
 

5. Facebook voor verwanten 
De CFA wil meer contact en verbinding met de achterban en praat over de mo-
gelijkheden en risico’s van een (besloten) CFA facebookpagina voor verwanten, 

ter aanvulling op de CFA website. Op dit moment ziet de CFA nog geen moge-
lijkheden voor een eigen facebookpagina. In de projectgroep voor een nieuwe 

Abrona website zitten ook leden van de CFA. De wens van de CFA om meer in-
teractief te communiceren met verwanten wordt meegenomen in deze project-
groep.   
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De CFA wil op korte termijn onderzoeken welke mogelijkheden Abrona heeft om 

een CFA nieuwsbrief te verspreiden naar alle verwanten. 
 

6.  Werkgroepen en bijeenkomsten 
 Werkgroep ICT (EB/JB) 

CFA en CCA hebben een eerste presentatie gehad op de ICT visie. De visie 
wordt in 2016 verder uitgewerkt waarna een specifieke presentatie volgt. 
 Werkgroep Voeding (FB/SD) 

De werkgroep heeft een conceptvisie gemaakt op gezonde voeding. De werk-
groep vraagt of de CCA hierbij wil aansluiten. 

 Werkgroep Medezeggenschap (RvD/JB/JT) 
De aangepaste visie ligt voor een laatste check bij de leden van de werkgroep. 
 Werkgroep Financiële commissie (EB/FK) 

De financiële commissie heeft positief advies gegeven op de begroting 2016. Al-
le leden hebben een verslag ontvangen van het gesprek tussen financiële com-

missie en Abrona. 
 Halfjaarlijks overleg OR/CCA/CFA (EB/JB) 
Gespreksonderwerp was de integratie wonen/dagbesteding. De problematiek 

rondom de integratie wordt nu door Abrona in beeld gebracht waarna er een 
plan van aanpak volgt.  

 Evaluatie medezeggenschap proces AiV (GF/EB) 
De adviesraden hebben op 30 november het medezeggenschapsproces bespro-
ken met Berenschot en alle managers. In de presentatie van de CCA was veel 

herkenning door de CFA en OR. De presentatie wordt naar alle leden gemaild. 
Geconstateerd werd dat raden veel en onduidelijke informatie hebben ontvan-

gen rondom AiV. De antwoorden op de vragen bleven onduidelijk en vaag 
waardoor de zorgen van de raden om de gevolgen van de veranderingen niet 
werden weggenomen. Dit heeft geleid tot negatief advies op een aantal van de-

ze zorgpunten. Het sociale akkoord met de vakbonden bleek dominant aanwe-
zig en stond haaks op de dagelijkse praktijk. De samenwerking tussen de raden 

en met de bestuurder was goed. De CFA pleit voor een meer interactief proces 
tussen raden en Abrona. Iedereen is zich bewust van een gezamenlijk belang. 
 

7. Medezeggenschap 
 Siebe Dijkgraaf is lid geworden van de CFA. Er blijft nog een vacature. Aan 

alle locale raden wordt de vacature voor CFA lidmaatschap verspreid.  
 Alle CFA leden hebben nu eigen aandachtsgebieden van waaruit zij in werk-

groepen plaatsnemen. Door de andere samenstelling van de raad wordt een 
nieuw overzicht gemaakt van CFA leden die als contactpersoon fungeren 
voor LFR’n. 

 Het verslag van de achterbanavond van 5 november 2015 wordt vastgesteld 
en geplaatst op de CFA website. De beantwoording van Abrona op de vragen 

die op de avond zijn gesteld, is na 15 december beschikbaar en worden dan 
geplaatst op de CFA website. De CFA kijkt terug op een goede bijeenkomst 
vanuit het thema ervaring met AiV. In het volgende LFR overleg wordt ge-

vraagd naar een thema voor de volgende achterbanavond.  
 

8  Overleg met Jan Duenk 
8a. Mededelingen JD 

 JD benoemt zijn aanwezigheid bij een overlegmoment op het ministerie over 

financiering van de zorg en een bijeenkomst bij Abrona met staatsecretaris 
Klijnsma en wethouders over participatie.  

 Abrona heeft een nieuwe accountant waarmee samen het lange termijnhuis-
vestingsplan opnieuw wordt bekeken. De CFA wordt hierover t.z.t. geïnfor-
meerd. 
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 De verhoging van de eigen bijdrage voor mensen in de Wmo, die recent in 

het nieuws was, kan ook gevolgen hebben voor Abrona, bijvoorbeeld minder 
afname van dagbesteding.  

 Er is een cliëntversie gemaakt met informatie over de onafhankelijke zor-
gondersteuning door het zorgkantoor. De cliëntvertaling wordt verstuurd 

naar alle locaties. Ook de cliëntvertaling van de protocollen is verspreid naar 
alle locaties. 

 Op 11 december komt de laatste versie van de AIV nieuwskrant uit. 

8b. Voedingsverstrekking 
De CFA sluit zich aan bij het advies CCA en heeft met de CCA overleg of dit een 

gezamenlijk advies wordt of dat de CFA aansluit bij het CCA advies. 
8c. Voortgang AiV  

JD benoemt een aantal positieve ontwikkelingen: 

Alle medewerkers die op tijdelijke basis waren ingezet hebben een vast dienst-
verband. Er is minder uitstroom van cliënten in de dagbesteding waardoor bij-

voorbeeld Post en Papier dagbesteding weer bestaansrecht heeft en zelfs een 
wachtlijst. Ook de Kringloopwinkel op het plein is weer geopend en wordt een 
ontmoetingsplek voor cliënten. Over de definitieve plek van het dorpshuis wordt 

overleg gevoerd met cliënten. Het aanbieden van muziektherapie op groepen, 
in plaats van op een centrale plek, werkt goed. JD benoemt een aantal nieuwe 

initiatieven zoals de klussengroep van cliënten op woonvoorziening De Hof. Een 
zorgpunt is het hoge ziekteverzuim waarvoor veel aandacht is. De formatie op 
alle groepen is ingevuld wat rust en stabiliteit geeft. JD beseft dat de rust be-

langrijk is om elkaar te hervinden. Abrona werkt aan een afrondingsrapportage 
van AiV. 

Vanuit de achterban vraagt de CFA aandacht voor de communicatie naar ver-
wanten als cliënten alleen dagbesteding bij Abrona krijgen en bij een andere 
zorgorganisatie wonen. Verwanten zijn niet geïnformeerd over een andere 

werkwijze van Abrona. 
JD wil graag weten hoe de informatiestroom is geweest naar deze verwant om 

te kunnen optimaliseren. Belangrijk is dat alle partijen weten wie verantwoorde-
lijk is als een cliënt niet bij dezelfde organisatie woont en werkt. De CFA zorgt 
voor aanvullende informatie.  

8d. ABIS 
Er zijn geen opmerkingen. 

8e. Rondvraag aan JD: 
De raad wil uiterlijk 15 december de antwoorden ontvangen op de vragen uit de 

achterbanavond.  
Als blijk van dank voor de inzet van de CFA leden deelt JD deelt de jaarlijkse 
kerstattentie uit.  

 
9. Rondvraag 

LFR’n hebben adviesrecht op de begroting van de locatie. De LFR Valkenier on-
dervond weinig medewerking van de teamleider om de begroting te bespreken. 
Het blijkt dat sommige teamleiders niet goed op de hoogte zijn van de advies-

rechten van LFR’n. EB mailt Jan Snijder dat alle teamleiders de begroting met 
de eigen LFR’n moeten bespreken en dat teamleiders goed geïnformeerd moe-

ten zijn over de adviesrechten van de locale raden.  
De CFA heeft een uitnodiging om mee te denken over het nieuwe ECD. 
Voor de workshop besluitvorming op 12 januari kunnen CFA leden zich aanmel-

den.   
  

10. Sluiting 
 EB sluit de vergadering om 18.00 uur. 
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Aldus vastgesteld op 6 april 2016  

 
 

    
E.J. Blankestijn, voorzitter     

 
BESLUITENLIJST CFA 2 december 2015 

 
Onderwerp en datum 

 
Besluit 

 
Eventuele opmerkingen 
 

02.12.2015 
Voedingsverstrekking via 

DFF 

Advies volgt via de CCA 
 

02.12.2015 

Visie op communicatie 
Positief advies 

 

02.12.2015 

Begroting 2016 
Positief advies 

 

 

 
ACTIELIJST CFA 
 

 Actie  Door wie Voor wan-
neer 

 17 juni 2015   

1. In overleg met CFA, CCA en OR over betrokken- 
heid/meedenken van raden in voortraject adviezen 

JD z.s.m. 

    

 

 

23 september 2015   

1. Borging familieparticipatie bij selectieprocedures 
PO/PB op locaties 

JD 28-10-2015 

    

 28 oktober 2015 
 

  

1. Voorbereiding adviezen  
De Koers van Abrona (inclusief tekstvoorstel om 
dagbesteding prominenter te benoemen) 

AV en DVO Wlz 

 
JB/EB 

 

JB/EB 

 
z.s.m. 
 

z.s.m. 

    

 
 

2 december 2015   

1. Mogelijkheden voor verzending CFA nieuwsbrief via 
Abrona onderzoeken  

MB 03-02-2016 

2. Vacature CFA lidmaatschap verspreiden naar LFR CFA z.s.m. 

3. Jan Snijder informeren over advisering op begro-
ting door LFR. 

EB z.s.m. 

4.  Beantwoording vragen uit de achterbanavond JD 16-12-2015 

    

 
 

Uit eerdere vergaderingen   
 

1. Raad van Toezicht   november 

2. Achterbanavond  najaar 

3. Productdefiniëring: evaluatie  2016 
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