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Centrale Familieraad Abrona         

 

NOTULEN VAN DE (extra) CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 2 juli 2020 

 

Aanwezig : Ernst Blankestijn (EB) voorzitter, Flori Bets (FB), Ron van Dort (RvD),  

  Jan Neels (JN), Frits Kramp (FK), Alie Maas (AM), Anton Eggink (AE),  

  Sabine Terheggen (ST), Jaap Zwitser (gast) (JZ),  

Afwezig :  

Verslag : Lineke van der Lee (LvdL) 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

EB opent de (extra) vergadering, sinds de coronaperiode voor het eerst weer “live”. JZ neemt 

deel via de telefoon.  

 

2. Mededelingen 

- AE, JN en EB (1ste uur digitaal) nemen op 6 juli deel aan een sessie Strategisch Vast-

goed Beleid voor de adviesorganen. 

- AM neemt op 6 juli deel aan een bijeenkomst over leiderschapsontwikkeling. In deze 

bijeenkomst stellen 3 aanbieders zich voor en wordt er een keuze gemaakt op basis van 

de offertes en presentaties.  

- De CFA heeft een brief (CFA20.010) aan de bestuurder verzonden over de koppeling 

van teamleiders aan CFA leden/lokale raden. In de brief staat ook het voorstel om 2 

teamleiders digitaal deel te laten nemen aan het eerste deel van de vergadering. De 

CFA wacht de reactie af. Bij een positieve reactie wordt er een verdeling gemaakt.  

- De CFA is in afwachting van het uitgewerkte voorstel over de invoering van de wet Me-

dezeggenschap. De CFA heeft behoefte aan het bepalen van focus op de vragen die 

vanuit de organisatie worden gesteld.  

Afspraak: Het onderwerp wordt geagendeerd voor de septembervergadering.  

Note: Het voorstel en de implementatie van de WMCZ is handen van de afdeling Mede-

zeggenschap.  

JZ, JN en FK melden zich aan om zich expliciet in te zetten voor vraagstukken rond het 

thema WMCZ. 

 

3. De Zinvolle Dag  

Aan de CFA is verzwaard advies op de visienotitie gevraagd.  

AE merkt op dat de onderdelen vrije tijd en zelfzorg niet zichtbaar zijn in de notitie. Deze twee 

onderdelen zijn verdwenen en de traditionele dagbesteding resteert. De CFA is van mening dat 

alle 5 thema’s SMART uitgewerkt moeten worden en van hieruit de strategische doelen bepaald 

moeten worden.   

Afspraak: De CFA meldt de bestuurder dat er pas advies kan worden gegeven op het moment 

dat alle thema’s zijn toegevoegd. Verder stelt de CFA de vraag wie er verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van het plan en hoe er inzicht is voor begeleiders en cliënten in de mogelijkhe-

den en locaties voor dagbesteding.  

AE, ST en FB melden zich aan om zich expliciet in te zetten voor vraagstukken rond het thema 

De Zinvolle Dag. Hiervoor wordt in teams een extra kanaal aangemaakt door LL.  

  

4. Masterplan Abrona Goed en Gezond 

De CFA is van mening dat de structuur en de contouren in de plannen ontbreken en dat doelen 

niet SMART zijn geformuleerd.  

Afspraak: De CFA stuurt een brief aan de bestuurder waarin wordt gevraagd om SMART doelen 

en bijbehorende tijdslijnen.  

 

 

5. Rondvraag en sluiting 

- De CFA spreekt af om frequenter digitaal te vergaderen. Voorstel van de voorzitter is 

om 4 vergaderingen per jaar fysiek plaats en de overige (eventueel per thema) digitaal. 

Ieder lid denkt hier over na en besluit in de volgende vergadering. 
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- JN vraagt bij Ineke Bootsman na of Abrona gebruik maakt van ziekenhuizen die gespe-

cialiseerd zijn in de behandeling van mensen met een verstandelijk beperking.  

 

Ernst sluit de vergadering. Volgende reguliere vergadering is op 16 juli 2020.  


