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NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 26 oktober 2016 

 

Aanwezig : Ernst Blankestijn (EB) voorzitter, Ron van Dort (RvD), Joost Blauw (JB), 

Jan Torcqué (JT), Flori Bets (FB), Frits Kramp (FK), Jan Neels (JN), Dick 

van Maanen (DvM), Arina van Domselaar(AvD)/Susan van den Dool 

(SvdD), agendapunt 2, Helena Neven (HN), agendapunt 4, Jan Duenk 

(JD), agendapunt 3 

Afwezig : Ghislaine Fenstra (GF), Siebe Dijkgraaf (SD) 

Verslag : Melanie Bogchelman (MB) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De heren Neels (mentor cliënt Sterrenberglaan 70) en Van Maanen (curator cliënt Ura-

nushof) zijn aanwezig als toehoorder vanuit hun belangstelling voor het CFA lidmaat-

schap. 

 

2.  Ondersteuning in besluitvorming, beleidsmedewerker en gedragskundige 

De CFA heeft twee documenten ontvangen waarin voor begeleiders en voor verwanten 

de ondersteuning in besluitvorming wordt toegelicht en vormgegeven. Voor cliënten is 

rondom besluitvorming en wilsbekwaamheid een cliëntenversie gemaakt. De documen-

ten voor verwanten en begeleiders worden in diezelfde lay-out vormgegeven en ver-

spreid. AvD en SvdD vragen de CFA mee te denken over de toepassing en verspreiding 

van het document voor verwanten.  

De CFA vindt dat alle documenten over ondersteuning in besluitvorming breed uitge-

dragen moeten worden en denkt aan toevoeging van het document bij het introductie-

pakket voor nieuwe cliënten/verwanten. Tijdens de Ondersteuningsplan besprekingen 

kan het document worden uitgelegd aan verwanten van de huidige cliënten. De CFA wil 

tijdens de achterbanavond voor LFR’n op 8 november ook input ophalen over mogelijke 

verspreiding. 

 

De CFA merkt op dat de raad niet voldoende betrokken is geweest bij de inhoud van het 

document voor verwanten. Met name het borgen van professioneel gedrag van de be-

geleider in het vaststellen van wilsbekwaamheid staat ter discussie. JT verwijst naar 

wetteksten waarin een arts hiervoor de aangewezen persoon is. Hij zorgt ervoor dat be-

treffende teksten aan AvD worden gemaild.  

De CFA overlegt met JD over een eventuele inhoudelijke bijdrage van de raad in het do-

cument voor verwanten, wellicht in relatie met het nog te geven advies op palliatieve 

zorg.  

 

3. Overleg met JD 

3a. Mededelingen CFA 

 Op 8 november vindt een achterbanbijeenkomst plaats voor LFR’n. Tijdens deze 

avond worden de documenten rondom medezeggenschap besproken.  

 De CFA vindt de uitwerking van de documenten ‘ondersteuning in besluitvorming' 

goed maar ziet graag borging van goede duiding. De raad vraagt op 8 november in-

put van de locale raden hierover. Opmerkingen, zowel inhoudelijk en als in het pro-

ces, worden na 8 november teruggekoppeld aan AvD. 

 Het gesprek tussen afvaardiging CFA en RvT over de aanpassing in de honorering 

van de RvT wordt nog besproken in de CFA. De CFA merkt op dat in het reglement 

van RvT de familieraad niet staat genoemd, alleen de cliëntenraad wordt vermeld.  

JD neemt de opmerking van de CFA mee.  

  

 3a. Mededelingen JD 

 De Vrienden van Abrona hebben mogelijk gemaakt dat ‘De Reizende Belevenis’, 

waarin festiviteiten of theater voor cliënten naar de cliënten toekomen, tot eind ja-

nuari cliënten van Abrona bezoekt. 
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 Voor het onderzoek naar de werkdruk van PO/PB’s zijn afspraken gemaakt. Meer in-

formatie hierover volgt.   

 

3b. Advies: medezeggenschap 

JD geeft toelichting op het gevolgde stappenplan rondom medezeggenschap zoals is 

vastgesteld na het advies van de CFA vanuit Abrona in Verandering. Hieruit is de 

visie medezeggenschap en aangepaste reglementen voortgekomen. Ook over de 

voorgestelde positionering en formatie van de afdeling medezeggenschap geeft JD 

toelichting.  

De CFA bespreekt het advies in de vergadering en geeft op de positionering en for-

matie op korte termijn advies. De visie en reglementen worden op 8 november met 

LFR’n besproken waarna advies volgt.  

 

3c. Voortgang Abrona/ABIS 

JD benoemt de daling van het ziekteverzuim en een aantal vacatures die moeilijk 

opgevuld kunnen worden door de veranderende arbeidsmarkt waarin medewerkers 

zich niet willen binden aan Abrona maar vanuit een flexibel contract willen werken. 

Abrona denkt na hoe deze mensen toch, via opleiding en bijscholing, verbonden-

heid gaan ervaren met Abrona.  

De CFA noemt de geplande themabijeenkomst met CFA, CCA en OR waarin dit on-

derwerp ook wordt besproken. 

 

3d. Rondvraag 

 De CFA vraagt hoe de nieuwe WMCZ zich verhoudt met de nieuwe reglementen 

medezeggenschap. 

 JD benoemt de belangrijkste verschillen in de wet, zoals het instemmingsrecht voor 

cliëntenraden. Na vaststelling van de wet worden de reglementen van Abrona hier-

op aangepast.  

 

4. Toelichting op voortgang ECD 

HN geeft een korte presentatie over de organisatiestructuur en de activiteiten in het 

ECD project. Zie bijlage 1. 

De CFA ziet zich graag meer betrokken in de procesveranderingen die ook voortkomen 

uit het ECD project. HN maakt een aparte afspraak met de CFA voor een themabijeen-

komst.  

 

5.   Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 14 september 2016 

De notulen worden vastgesteld. Het advies over het beleidskader palliatieve zorg is nog 

in behandeling. 

Actiepuntenlijst 

Zie pagina 4. 

 

6. Notulen van de MT d.d. 29 augustus en conceptnotulen 26 september 2016 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Notulen van de CCA d.d. 24 augustus 2016 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 Notulen van de OR d.d. 7, 21 juni en 6 september 2016  

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

7.  Medezeggenschap  

 Positionering Medezeggenschap en Cliëntenparticipatie (MC) per 1 januari 2017. 

De CFA gaat akkoord met de positionering van de afdeling MC onder de raad van be-

stuur. 

Formatie Medezeggenschap en Cliëntenparticipatie (MC) per 1 januari 2017. 

Uit de evaluatie medezeggenschap blijkt dat locaties behoefte hebben aan ondersteu-

ning in de medezeggenschap. De CFA ziet dat PO/PB nog niet voldoende kennis en 

vaardigheden hebben in het vormgeven van medezeggenschap en bevorderen van sa-

menwerking tussen LFR en LCR. De raad ziet hierin een belangrijke taak voor de coach 

medezeggenschap. Ook de tendens naar meer advisering op lokaal niveau vergt meer 

inzet van coaches.  
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De CFA geeft negatief advies op vermindering van de formatie met 0.67 fte. Op basis 

van de bevindingen en aanbevelingen uit de evaluatie medezeggenschap en de uit-

gangspunten in de visie op medezeggenschap stelt de CFA voor om de formatie voor 

2017 te verhogen naar 1 fte.  

Daarnaast stelt de CFA voor om de evaluatie medezeggenschap van 2016 als ijkpunt te 

nemen en in het najaar van 2017 bij ten minste tien locaties eenzelfde evaluatie uit te 

voeren waarna op basis van deze uitkomsten beoordeeld kan worden of de formatie in 

2018 aangepast kan worden. 

De Visie op Medezeggenschap voor cliënten en verwanten van Abrona 

Het aangepaste reglement Centrale Cliëntenraad Abrona 

Het aangepaste reglement Centrale Familieraad Abrona 

In afwachting van de uitkomsten uit de bijeenkomst van 8 november, waarin gesproken 

wordt met locale raden over de reglementen, geeft de CFA nog geen advies op bijgaan-

de documenten. 

 

8. Werkgroepen en bijeenkomsten 

Financiële commissie (FK/EB): De CFA leden hebben geen vragen over de laatste notu-

len van de financiële commissie.  

Bijeenkomst LFR 8 november 2016 (JB): teamleiders en coaches worden uitgenodigd.  

Projectgroep aanbesteding schoonmaakleverancier (FK/RvD): gunning vindt plaats in 

november. 

Werkgroep cliëntportaal(RvD): geen informatie. 

Bijeenkomst RvT op 29 november: EB meldt zich af.  

 

9.  Afstemming brainstormsessie 

De CFA wil halverwege januari een brainstormsessie om diverse onderwerpen te be-

spreken die niet specifiek geagendeerd staan.    

 

10.  Inventarisatie opleidingsbehoeften CFA leden 

 De opleidingsbehoeften van CFA leden worden via de e-mail geïnventariseerd. 

10a. Het vergaderrooster 2017 wordt vastgesteld. 

 

11.  Rondvraag 

JN en RvM zullen de komende vergaderingen ook bijwonen als toehoorders om een 

goed beeld te krijgen van de werkzaamheden van de CFA. 

 

12.  Informatie aangeboden aan de CFA 

 - Kaderbrief 2017           

 - Vernieuwde opleiding Onvoorwaardelijke Ondersteuning en Veiligheid (OOV)    

 - Eindevaluatie Abrona in Verandering:#waarstaanwenu, naar een nieuwe balans,   

  beschouwing bij ‘Abrona in Verandering’       

- Reactie op aanvullingen in positieve advies CFA: Visie op Ondersteuning    

- Rapportage Kwaliteit & Veiligheid t/m het 2e kwartaal 2016      

- Overzicht medezeggenschap cliënten          

- Waarde Kerntaak MO          

- Agenda en verslag stuurgroep ICT  

Voor kennisgeving aangenomen.  

 

13. Informatie CCA/OR 

- OR: nieuwsbrief september 2016,  notitie ‘Medezeggenschap is van iedereen’   

- CCA: positieve adviezen ‘Visie op informeren en communiceren’ en Onderzoek  

  Goede zorg in de laatste levensfase, visie op ondersteuning, hertaling en verspreiding  

Voor kennisgeving aangenomen.  

  

14.  Bericht van de locaties 

- LFR Valkenier: notulen d.d. 10 mei 2016 en 23 augustus 2016   

- LFR Binnenbos: notulen d.d. 11 juli 2016       

- LFR Bossewaard: notulen d.d. 22 augustus 2016      

- LFR Leusden: notulen d.d. 30 augustus 2016 

Voor kennisgeving aangenomen.  
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15.  Sluiting 

 EB sluit de vergadering om 20.50 uur. 

   

 

Aldus vastgesteld op 7 december 2016  

 

 

 

 

E.J. Blankestijn, voorzitter 

 

 

BESLUITENLIJST CFA  

 

Onderwerp en datum 

 

Besluit 

 

Eventuele opmerkingen 

 

Positionering Medezeggen-

schap en Cliëntenparticipatie 

(MC) per 1 januari 2017. 

26.10.2017 

Positief advies 

 

Formatie Medezeggenschap 

en Cliëntenparticipatie (MC) 

per 1 januari 2017. 

26.10.2017 

Negatief advies op vermin-

dering van formatie met 

0.67 fte. 

Voorstel om formatie te ver-

hogen naar 1 fte in 2017. 

Formatie voor 2018 bepalen 

a.d.h.v. evaluatie in 2017 bij 

tenminste 10 locaties. 

 

ACTIELIJST CFA 

 Actie  Door wie Voor wanneer 

 22 juni 2016 

 

  

1. CFA Jaarverslag 2015  EB z.s.m. 

    

 14 september 2016   

1. Tijdpad adviezen die voortvloeien uit visie I&C JD z.s.m. 

    

 26 oktober 2016   

1. Inventarisatie scholing CFA leden  EB december 

2. Brainstormsessie inplannen half januari MB december 

3. Terugkoppeling op inhoud en proces aan AvD op docu-

menten ‘ondersteuning in besluitvorming’ 

EB na 8 novem-

ber 

4. Opname van cliëntenraad én familieraad in reglementen 

RvT 

JD z.s.m. 

    

 

 

Uit eerdere vergaderingen   

 

1. Raad van Toezicht   November 

2. Achterbanavond  Voorjaar 

3. Bijeenkomst locale familieraden  Najaar 

4. Productdefiniëring: evaluatie  2016 

5.  Voorbereiding op verbeterplan zorgkantoor  Juni 

 

 

 


