
Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 8 juli 2021

Aanwezig: Gerda Klokke, Jaap Zwitser, Ron van Dort en Flori Bets
Afwezig: Ernst Blankestijn, Frits Kramp en Alie Maas
Verslag: Nicole Verhoeven

1. Opening

De secretaris, Ron van Dort, opent de vergadering om 19.35 uur.
• Ernst Blankestijn is, in verband met privé-omstandigheden, afwezig: Ron van Dort zit daarom de

vergadering voor.

• Toke Piket is verhinderd de vergadering bij te wonen: indien er vragen zijn dan zal zij die
schriftelijk beantwoorden.

• Eric Tonn zal de vergadering om 20.30 uur bijwonen t.a.v. het onderwerp “wasserij”. Hij zal ook  de
vraag inz. “de groenvoorziening rondom de woningen” beantwoorden.

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2. Onderwerpen te bespreken met bestuurder

• Gebleken is dat weinig mensen de site van de CFA bezoeken: vraag is dan ook of de notulen van
de CFA moeten worden rondgezonden of dat de site van de CFA leidend is.
Besloten wordt dat er een mail wordt gezonden aan alle LFR’en waarin zij erop worden

geattendeerd dat er notulen aan de CFA-site zijn toegevoerd. Actie: Nicole Verhoeven. • Op
donderdag 7 oktober a.s. zal een avond worden georganiseerd met name gericht op het
verstrekken van informatie op lokaal niveau. Wat zijn de rechten en plichten van de LFR’en; wat
zijn de rechten en plichten van de gesprekspartner van een LFR, de teamleider? Hoe kan
worden samengewerkt worden met een LCR? Besloten wordt dat Jaap een selectie van de
belangrijkste sheets zal presenteren.

3. Verslagen vergadering d.d. 24 juni 2021 en 20 mei 2021
• Beide verslagen worden doorgenomen en akkoord bevonden. Zij zullen vervolgens op de CFA site

worden gepubliceerd. Actie: Nicole Verhoeven.

4. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Flori Bets heeft alle ontvangen feedback in de thans voorliggende concept nieuwsbrief verwerkt. Het
document wordt besproken en vervolgens akkoord bevonden.

Vacature leden CFA

De concept vacaturetekst wordt doorgenomen en vervolgens akkoord bevonden.



Beide documenten zullen in Teams worden geplaatst zodat de afwezigen van vanavond ook in de

gelegenheid worden gesteld beide documenten door te nemen. Vervolgens zullen de nieuwsbrief en
de vacature op de site www.cfabrona.nl worden geplaatst en per mail worden toegezonden aan alle

locatie familieraden en 1econtactpersonen. Actie: Nicole Verhoeven.

• Jaap Zwitser informeert of het ook mogelijk is dat de CFA uit minimaal 5 leden kan bestaan zodat
we, als er zich geen nieuwe leden melden, toch voorwaarts kunnen. Helaas is dit alleen mogelijk
als de reglementen goedgekeurd zijn. Duidelijk moge wel zijn dat, als de bezetting op 5 leden
blijft staan, de tijdsinspanning voor de zittende leden toeneemt.

• De CFA wisselt uitgebreid van gedachten over het al dan niet vermelden van de geschatte

tijdsinspanning in de vacaturetekst: besloten geen tijdsinspanning op te nemen in de
vacaturetekst.

• Besloten wordt het onderwerp “samenstelling CFA” te bespreken in aanwezigheid van Melanie.

5. Wasserij

Dit onderwerp wordt besproken in aanwezigheid van Eric Tonn.
• Eric geeft aan deze vergadering bij te wonen in zijn functie als projectleider Inkoop. Vandaag

heeft bij toeval ook overleg plaatsgevonden inz. de wasserij: op dit moment zijn gesprekken
gaande met CleanLease inz. de toekomstige relatie.

• Ook bij de teamleiders is de vraag uitgezet of hen klachten bereiken inz. mankementen aan

kleding die terugkomt van de wasserij: Eric Tonn geeft aan dat een aantal klachten hem bereikt
heeft.

• Er is een aantal klachten inzake de was die terugkomt van Cleanlease: onderstaand een

opsomming van deze klachten:

o De knopen van spijkerbroeken blijken zich samen te vouwen tot scherpe punten.

o Lipjes van ritssluitingen ontbreken.

o Niet alle was wordt goed gestreken; als voorbeeld worden genoemd spijkerbroeken en

shorts met zakken aan de zijkanten.

o Alles wordt erg heet gewassen waardoor er kans is dat kleding / accessoires krimpt of

smelt.

• Eric verzoekt de CFA het geheel concreet te maken zodat dit bij het volgende overleg met

CleanLease kan worden meegenomen. Afgesproken wordt dat Gerda de door haar gemaakte
foto’s van geconstateerde gebreken aan Nicole Verhoeven zal doorzenden. Actie: Gerda Klokke.

Groenvoorziening

• In de tuinen van de diverse locaties op het terrein Sterrenberg is het onkruid hard en hoog

gegroeid wat een slordige aanblik biedt. Ook staat op Sterrenberglaan 70 veel rommel in de
voortuin wat voor een verwaarloosde aanblik zorgt.

Navraag bij de hoveniers, werkzaam op de boerderij leert, dat zij niet op de locaties op
Sterrenberg mogen werken: alleen in de wijk. De bewoners zelf mogen geen onkruid wieden
/ verwijderen: dit past niet in de dagbesteding. De CFA informeert of het juist is dat de
hoveniers niet mogen werken op de locaties.

Eric Tonn geeft aan dat dit geen officieel beleid is: in principe moeten de bewoners hun eigen

tuin bijhouden maar indien dit niet mogelijk is dient nader bezien te worden wat de meest
geëigende manier is om er voor te zorgen dat het geheel een nette aanblik biedt.  Eric Tonn
geeft aan bovenstaande met teamleider Hendrik-Jan de Wolf te zullen bespreken  en via
Nicole Verhoeven een terugkoppeling aan de CFA te zullen verzorgen.



Update d.d. 9 juli 2021: er blijken geen instructies dat de tuinen niet mogen worden

onderhouden. De hoveniers die bij de boerderij werken willen dit graag doen, echter, er is
sprake van onvoldoende capaciteit om dit te doen. Eric Tonn geeft aan met Esther Faber te
zullen bespreken hoe e.e.a. toch kan worden gerealiseerd.

Schoonmaak GOM

• Gerda Klokke geeft aan dat er in een badkamer op locatie Sterrenberglaan 70 sprake is van

schimmelvorming. Dit is echt vies en onhygiënisch.

Eric Tonn meldt dat men bezig is het contract van GOM onder de loep te nemen: in de
gesprekken met GOM is al aangegeven dat er van hun zijde serieuze verbeterplannen zullen
moeten worden ingediend: ook met het oog op het al dan niet verlengen van het contract.
Dit specifieke geval zal onder de aandacht worden gebracht van de manager Inkoop a.i..

Project Participatie

• Ron van Dort geeft aan dat we aan de vooravond van de uitvoering van het project staan:

een aantal documenten is door de werkgroep Participatie ontvangen en doorgenomen.
Vraag is: hoe nu verder.

Eric Tonn geeft aan dat momenteel een 13-tal documenten bij Toke Piket voorligt waarover

zij een besluit dient te nemen: alle feedback van de CCA, de CFA en de OR is hierin
meegenomen. Desiree Hoogstraten is thans bezig setjes te maken om aan de raden aan te
bieden. Hopelijk kunnen we dan binnenkort los.

• Er is een goedgekeurde functiebeschrijving voor de functie Participatiecoach: deze ligt nu bij

de OR voor ter advies. Zodra de OR positief heeft geadviseerd zal gestart worden met de
werving van de Participatiecoaches.

• Op 24 juli a.s. zal de oude Kringloop geheel worden omgebouwd tot een beachclub alwaar

een participatiepunt zal worden ingericht. Ook het flexbureau zal daar worden gehuisvest. •
Men is doende inzicht te krijgen in de participatie: er zijn rapportages beschikbaar waaruit

duidelijk zichtbaar wordt wat de daadwerkelijke participatiegraad is van de mensen die wij

ondersteunen. Hierdoor is zicht op kwantiteit én kwaliteit.

• Eric Tonn spreekt met veel enthousiasme over 2 cliënten die recentelijk succesvol aan een

mooie dagbestedingsplek zijn geholpen.

6. Zomerstop

De 1evergadering na de zomerstop is gepland op donderdag 2 september a.s..

7. Rondvraag

• Gerda en Alie wonen de vergaderingen van de Klankbordgroep bij: mochten zij verhinderd zijn

dan geven zij dit aan zodat voor vervanging kan worden zorggedragen. De overige leden van de
CFA zullen daarom gemachtigd worden t.b.v. het kanaal “Klankbordgroep AGG” in Teams zodat
zij, indien nodig, de vergaderstukken kunnen raadplegen. Actie: Nicole Verhoeven.

• Gerda Klokke meldt dat zij een voor de CFA interessant artikel heeft gelezen en zal dit binnen

Teams met de CFA delen. Nicole Verhoeven zal dit administratief verwerken. • De CFA wisselt van

gedachten of de huidige wijze van interne communicatie middels Teams  bevalt en voor iedereen

werkbaar is: dit is het geval en zal worden gecontinueerd. • Voor Gerda Klokke is medio de maand

juni een Abrona laptop en- account aangevraagd: zij  informeert naar de status. Nicole Verhoeven



zal dit nagaan bij de IT-Servicedesk. Actie: Nicole  Verhoeven.

• Ron van Dort stelt een conceptmail aan Toke Piket op waarin de CFA aandacht zal vragen voor de
aanvangstijden en reactietermijnen van bijvoorbeeld gesprekken waarvoor ook leden van de CFA
worden uitgenodigd. De voorgestelde tijden zijn niet altijd haalbaar. Actie: Ron van Dort die het
concept ook voor zal leggen aan Ernst Blankestijn.

8. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten om 22.15 uur en wenst de CFA elkaar

een fijne zomerperiode toe.


