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Notulen vergadering CFA d.d. 25 november 2021  

Aanwezig: Ernst Blankestijn, Flori Bets, Ron van Dort, Gerda Klokke, Frits Kramp, Jaap Zwitser en       
      Alie Maas.  
Gast:         Toke Piket en Peter Edelman t.a.v. agendapunt 2  
  

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Aan de agenda wordt het onderwerp “voortgang en beschrijving coördinerende begeleiding” 
toegevoegd.  

2. Onderwerpen te bespreken met de bestuurder  

• Er is voor het eerst een kleine explosie in het aantal corona-gevallen geconstateerd. Dit loopt 
synchroon met het maatschappelijk beeld. Binnen Abrona is het houden van 1,5 meter afstand 
en het verplicht dragen van een mondkapje weer ingevoerd. De persconferentie van vrijdag 26 
november wordt afgewacht en waar van toepassing zal het beleid worden aangepast t.a.v. de te 
nemen maatregelen / verplichtingen  

• Vanaf volgende week gaat gestart worden met het zetten van de boosterprikken. Dat dit enige 
dagen duurt heeft mede te maken met de toestemmingsaanvragen. De medische dienst is er erg 
druk mee. 

• De CFA informeert of inzichtelijk is hoe het virus “naar binnen wordt gebracht”. Kan dit ook door 
de begeleiding naar binnen worden gebracht? Het zal een samenspel zijn: het merendeel van het 
personeel is gevaccineerd, daar waar de 1,5 meter niet kan worden nageleefd dient de 
begeleiding beschermende kleding en een mondkapje te dragen. Bezoek is nog steeds 
toegestaan en voor hen geldt geen mondkapjesplicht: zij zouden het virus dus mee naar binnen 
kunnen nemen. Cliënten gaan naar de dagbesteding en zouden het virus ook daar op kunnen 
pikken. Besmette medewerkers of medewerkers die noodgedwongen thuis moeten blijven zijn 
een kleine “ramp” voor Abrona. Het verzuimcijfer loop weer op en ook bij de cliënten ontstaat 
onrust.  
Toke is er niet van op de hoogte of de medewerkers gestimuleerd worden zelftesten te doen: 
vanzelfsprekend zijn deze beschikbaar. Toke zal dit meenemen naar de werkgroep 
Coronapreventie en aan de werkgroep voorleggen of Abrona pro-actiever kan zijn t.a.v. het doen 
van zelftesten. Actie: Toke.  

• De CFA is van mening dat er nog veel zaken aangescherpt kunnen worden: zij noemt bijvoorbeeld 
medewerkers op de dagbesteding die de corona regels niet altijd naleven. Dit is een pijnpunt. Dit 
is Toke ook opgevallen: medewerkers worden er op aangesproken indien dit wordt opgemerkt. 
Ook de teamleiders hebben instructies ontvangen elkaar erop attent te maken indien corona 
maatregelen niet worden opgevolgd.  
Er zijn gelukkig geen ernstige zieke cliënten ook omdat het merendeel is gevaccineerd. Ook zijn 
er geen ziekenhuisopnames of overledenen. De bewoners vormen echter een kwetsbare groep 
en deze positieve status kan morgen weer anders zijn.  

• Van de CCA is het bericht ontvangen dat zij geen advies op de begroting uitbrengt. Toke ging er 
vanuit dat de CCA en de CFA met een gezamenlijk advies zouden komen en informeert hoe zij dit 
moet zien in het proces.  
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De CFA geeft aan dat zij er vanuit ging dat er nog een aangepast document verstrekt zou worden 
naar aanleiding van de begrotingsbespreking d.d. 3 november jl.. De CFA heeft aanvullend met 
de CCA en de OR over de begroting gesproken en afgesproken is dat er 2 losse adviezen zouden 
komen: dit omdat de CFA meer inhoudelijke vragen heeft.  
Toke geeft aan dat deze week de finale versie van de begroting aan de Audit Commissie is 
verzonden waarin de inhoudelijke vragen van de CFA in opgenomen zijn. Afgesproken wordt dat 
de CFA de definitieve versie ontvangt en daar z.sm. op zal reageren zodat het advies van de CFA 
meegenomen kan worden naar de Raad van Toezicht.  

• Nicole gaat Abrona verlaten waardoor er voor vervanging voor de CCA en de CFA gezorgd dient 
te worden. Het voorstel is dat Wilma Hoolhorst de secretariële ondersteuning op zich gaat 
nemen: Wilma wil graag een aantal uren minder gaan werken. Zij zal, naast de ondersteuning aan 
CCA en de CFA, de secretariële ondersteuning van manager Vastgoed Erik van Gelder op zich 
gaan nemen. De ondersteuning aan Toke zal vervolgens anders ingericht gaan worden.  
De CFA plant graag een kennismakingsgesprek met Wilma in.  

• Toke plant graag begin volgend jaar een evaluatiegesprek in t.a.v. de samenwerking met de CFA.  
Actie: Nicole Verhoeven.  

• De adviezen van de CCA en de CFA inz. het Lichtpunt zijn ontvangen: bij het nemen van de 
beslissing rondom het Lichtpunt zullen deze adviezen ook worden meegenomen  

• Toke informeert of het correct is dat er nog gesprekken gaande zijn inz. de WMCZ. Zij heeft 
begrepen dat er nog een aantal vragen leeft bij de CFA. De CFA geeft aan dat zij graag een aantal 
correcties op het stuk doorneemt met de werkgroep WMCZ.  
Uitgebreid wordt vervolgens van gedachten gewisseld over het al dan niet voortbestaan van de 
werkgroep: besloten wordt dat Toke zal kijken naar de stukken die thans beschikbaar zijn en 
navraag doet binnen de organisatie naar de status van de werkgroep WMCZ. Zij zal bij de CFA 
met een standpunt in deze terugkomen.  

• Toke stelt voor om Erik van Gelder voor de volgende vergadering van de CFA uit te nodigen en 
hem te vragen een statusupdate te verzorgen over de lopende projecten.  
Actie: Nicole Verhoeven.  

  
3. Leiderschap door Peter Edelman  
 

• De CFA geeft aan dat de driehoek zoals Abrona die kent, voldoende aandacht verdient. Ook 
vanuit het leiderschap.  
Voor de lokale raden is het belangrijk dat de medezeggenschap een plek krijgt. Dit thema is al 
een aantal malen aan de orde geweest en er blijkt een groot verschil tussen de ene teamleider 
en de andere: zo lijkt de ene teamleider goed in staat te zijn om met de lokale medezeggenschap 
aan de gang te gaan terwijl de andere teamleider lokale medezeggenschap een vreemd 
fenomeen vindt.  
De CFA vindt het danook belangrijk dat alle richtingen verkend worden en dat ook het advies van 
VGN hierin meegenomen wordt. Ook vindt de CFA het van belang dat er sturing gegeven wordt 
aan het kwaliteitskader zodat de leidinggevende in zijn rol kan komen  

• Ook in het jaar 2022 zal de jaarplancyclus (de A3 gesprekken) een vervolg krijgen. 

• Reagerend op de presentatie van Peter Edelman geeft de CFA aan het geheel nog wat abstract te 
vinden en geeft aan benieuwd te zijn waar het geheel uiteindelijk naar toe gaat. Hoe gaat het 
programma er op onderwerpen uitzien? Krijgt de driehoek ook een belangrijke plek en kan er 
getraind gaan worden vanuit die driehoek? Ook merkt de CFA op dat er dikwijls zaken met veel 
enthousiasme worden opgepakt maar dat helaas na verloop van tijd weer in het oude patroon 
vervallen wordt. De CFA is danook erg benieuwd hoe de continuïteit in het geheel gebracht gaat 
worden en pleit ervoor dat de voortgang geborgd wordt.  
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4. Conceptnotulen vergadering CFA d.d. 28 oktober 2021  
 

• Frits Kramp doet kort verslag van de meeting met de CCA inz. het onderwerp “MijnWaslijn”.   

Bij het uitbrengen van de adviesaanvraag zal de CFA alert te zijn op dit onderwerp in relatie tot 

de lokale begroting.  

• De CFA blikt kort terug op de meeting “Eten en Drinken”.  

• Nicole Verhoeven zal Yvonne Overes een reminder sturen inz. “doorbetaling bij afwezigheid”. 

Actie: Nicole Verhoeven.  

• Inzake “het Lichtpunt” zal contact worden gezocht met de CCA om gezamenlijk de onderbouwing 

van de cijfers op te vragen inz. de ontstane situatie rond het Lichtpunt. Ron maakt hiertoe een 

opzet. Actie: Ron van Dort.  

 

5. Wet Zorg en Dwang 

De CFA neemt kennis van de stukken en besluit het onderwerp aan te houden. Voor de vergadering 

van de CFA van 9 december a.s. zal Jeannette van den Born gevraagd worden een korte toelichting te 

verzorgen. Actie: Nicole Verhoeven.  

6. Werving nieuwe leden  

 

• Van belang is en blijft dat de notulen actief aan de lokale familieraden toegezonden worden.  

• Flori Bets en Frits Kramp willen graag een stukje in de Nieuwsbrief publiceren met betrekking tot 

einde zittingsperiode bij de CFA.   

• Alie Maas en Gerda Klokke hebben reeds een stukje opgesteld t.b.v. de Nieuwsbrief.  

• In nieuwsbrief zal worden opgenomen dat de CFA thans bezig is met de onderwerpen 

“MijnWaslijn” en “Eten en Drinken”.  

• Ron van Dort zal een opzet voor de Nieuwbrief maken waarin hij kort de punten aanhaalt die de 

CFA die jaar heeft behandeld. Actie: Ron van Dort.  

• Frits Kramp informeert of het een optie personen actief te benaderen om zitting te nemen in de 

CFA. Uitgebreid wordt hierover van gedachten gewisseld.  

• Flori Bets zal Alie Maas “koppelen” aan de webmaster.  

 
7. Ingekomen stukken  

• De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 

8. Rondvraag  
 

• Marie-Louise Dibbets, nieuwe manager CF&I, zal worden uitgenodigd voor een digitale 
kennismaking in de vergadering van de CFA in januari 2022. Actie: Nicole Verhoeven.  

 
9. Wie woont wat bij  

 

• Gerda Klokke en Ron van Dort wonen de themabijeenkomst bij op 7 december a.s..  

• Flori Bets, Ron van Dort en Alie Maas willen graag sparren met de afdeling Communicatie. In dit 

overleg zal ook van gedachten gewisseld worden of de afdeling Communicatie wellicht ideeën 

heeft hoe mensen te enthousiasmeren voor de CFA.  
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10. Rondvraag  
 

• Jaap Zwitser verwijst naar de brief “Ondersteuning lokale cliëntenraden (zie nr. CFA210132) en 
informeert naar de mening van zijn collega CFA leden inz. dit onderwerp.  
Besloten wordt dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van januari. In de februari 
vergadering zullen vervolgens Mirjam en Annelies worden uitgenodigd. Actie: Nicole Verhoeven. 
Ron zal een korte terugkoppeling verzorgen naar aanleiding van de brief. Actie: Ron van Dort.  

• Het onderwerp “Sterrenberglaan 2” zal worden geagendeerd voor de december vergadering. 
Actie: Nicole Verhoeven.  

• Het onderwerp “coördinerend begeleider” zal worden geagendeerd voor de vergadering van 
december. Actie: Nicole Verhoeven.  

• De CFA informeert waarom Olaf van der Heide de organisatie verlaat. Nicole Verhoeven licht toe 
dat hij een interim opdracht vervulde en dat deze nu, met de indiensttreding van Marie-Louise 
Dibbets, afgerond is. Wel zal Olaf nog enige tijd bij het project Herinrichting 
Bedrijfsondersteuning aangehaakt blijven.  

 
11. Sluiting  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Ernst Blankestijn de vergadering om 22.30 uur.  
 
Actielijst CFA 
 

 
Nr.  

 
Vergaderdatum  

 
Onderwerp  

 
Actie door  

 
Gereed  

1.  28-10-2021 Delen mededelingenbrief MT met de CFA  Toke   
2. 28-10-2021 Bepalen wie namens CFA wil sparren met 

afdeling Communicatie  
CFA Ja 

3.  28-10-2021 Navragen regeling “doorbetaling bij 
afwezigheid” bij Yvonne Overes  

Nicole  Ja 

4.  28-10-2021 Navragen bij Olaf van der Heide wanneer 
lokale familieraden de begroting zullen 
ontvangen  

Toke  ja 

5.  28-10-2021 Navraag bij Ageeth Wildeman naar op haar 
naam staande acties uit vergadering CFA 
d.d. 30-9-2021 

Nicole  Ja 

6. 28-10-2021 Terugkoppelen besluit CFA inz. “afstemming 
advies CCA handtekening OP” 

Ron  Ja  

7. 25-11-2011 Inplannen kennismakingsgesprek met 
Wilma Hoolhorst  

CFA   

8. 25-11-2021 Inplannen evaluatiegesprek CFA en Toke  Nicole   

9. 25-11-2021 Uitnodigen Erik van Gelder t.b.v. 
vergadering december  

Nicole  Ja 

10. 25-11-2021 Opstellen voorzet opvragen cijfers t.a.v. het 
Lichtpunt  

Ron   

11. 25-11-2021 Uitnodigen Jeannette van den Born t.b.v. 
vergadering december  

Nicole  Ja 

12. 25-11-2021 Opstellen voorzet nieuwsbrief  Ron   

13. 25-11-2021 Uitnodigen Marie-Louise Dibbets t.b.v. de 
vergadering januari  

Nicole  Ja 

14. 25-11-2021 Agenderen onderwerp “ondersteuning 
lokale cliëntenraden” t.b.v. de vergadering 
januari  

Nicole  Ja 

15.  25-11-2021 Opstellen brief inz. onderwerp 14 Ron   

16. 25-11-2021 Agenderen onderwerp “Sterrenberglaan 2 
t.b.v. vergadering december  

Nicole  Ja 

17.  25-11-2021 Agenderen onderwerp “coördinerend 
begeleider” t.b.v. vergadering december  

Nicole  
 

Ja 
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18. 25-11-2021 Uitnodigen Mirjam de Lang en Annelies van 
Dijk t.b.v. vergadering februari  

Nicole  Ja 

 


