
 1 

   

 

 

verslag 
18 november 2019 

 
   

 
            

 aanwezig  

 

      

   

 

 
Harry 

Beekman 

Lara  

Margaret 

Anita 

Schoemaker 

Wouter 

Rozendaal 

Wilma  

van Leyen 
Jaap   Krikke 

Hans  

de Jong 

Andre 

Kannegieter 
  

           

 gasten    ondersteuning en verslag  

 

  

    

   

 

 Nico Plug 
Adrie  

de Bruijn 
      Cretia  

van Oosten 
 

            

 

 

Agendapunten 
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 Vloer Centraal Bureau 

 Afspraken nieuwe CCR 
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Opening 

 

Harry opent de vergadering,  

Harry heet Nico en de CCR leden van harte welkom 
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Post   geen post 
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Mededelingen  

 

 16 december is het jaarlijkse etentje van de CCR 

 Er willen meerdere leden in de sollicitatie-commissie voor  

een nieuw lid voor de Raad van Bestuur. 

De CCR loot wie er in de sollicitatie-commissie komen. 

Lara en Anita gaan in de sollicitatie-commissie. 
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Verslag 30 september,  

7 oktober en 4 november 

 

De CCR neemt de verslagen door en keurt de verslagen goed. 
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Financiën Esdégé-Reigersdaal 

 

Nico: Esdégé-Reigersdaal hield elk jaar wat geld over,  

maar eind 2019 hebben we tekort. 

Het is vervelend, maar er is geen reden voor paniek. 

Hoe komt dit tekort? 

 veel nieuwbouw projecten 

 dubbele uitgaven omdat Reigersdaal ook nog betaald wordt 

 een nieuwe CAO voor medewerkers 

Esdégé-Reigersdaal heeft  de afspraak: alle clusters bezuinigen 1,25 %. 

Voor 1 december maken clusters duidelijk hoe zij dit gaan doen. 

CCR: Heeft het tekort ook te maken met het nieuwe Centraal Bureau? 

Nico: De verbouwing op de Statedijk en huren op de Bogert kost meer. 

Het nieuwe pand hebben we gekocht met een lage rente. 

Het is goedkoper om te kopen. 
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Cluster-manager nachtzorg 

 

CCR: Klopt het dat er een nieuwe clustermanager nachtzorg is? 

Waarom is er geen sollicitatie-procedure geweest? 

We vinden het erg jammer dat de vorige cluster-manager weg is. 

Had dit voorkomen kunnen worden? 

Nico: We hebben van alles geprobeerd om hem te houden. 

We waren erg tevreden, hij heeft zelf jammer genoeg anders besloten. 

We hadden met spoed iemand nodig die voor 1 jaar direct kon beginnen. 

We hebben gelukkig iemand gevonden die dat kon. 

Later dacht ik: De CCR had ik moet betrekken bij de sollicitatie- procedure. 

Mijn excuus dat dit niet is gebeurt. 

CCR: Wij vinden dat ook erg jammer. 

Wij willen wel geïnformeerd worden over de stand van zaken bij nachtzorg. 

Nico: Ik zal daar voor zorgen. 
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Vloer Centraal Bureau 

 

De CCR en Nico praten over de vloer in het nieuwe pand. 

Nico: Ik heb via Anne-Marie begrepen  

dat de architect ervaring heeft met mensen met een visuele beperking. 

We kunnen geen andere vloer nemen, want de vloer is al besteld. 

CCR: Het is heel jammer dat wij niet gehoord zijn over de nieuwe vloer. 

Later hoorden we dat dezelfde vloer 

ook in het gemeentehuis van Heerhugowaard ligt. 

Als we dat eerder hadden geweten dan hadden we daar kunnen kijken. 

CCR: Bij het bezoek aan het nieuwe pand hadden we het idee 

dat de architect meer luisterde naar de ergotherapeut  dan naar ons. 

Dat vinden wij heel erg jammer. 

Nico: Ik vind het heel vervelend dat het zo gelopen is. Ik zorg ervoor  

dat jullie vóór de verhuizing een rondleiding krijgen in het nieuwe pand. 
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Afspraken nieuwe CCR 

 

Er is een nieuwe CCR. 

De CCR neemt de afspraken over de vergadering door. 

 De CCR besluit om op maandagavond te blijven vergaderen. 

 De CCR besluit om elke keer  

te vergaderen van 19.30 tot 21.30 uur. 

 Alle leden denken na over de taken: 

voorzitter - vice-voorzitter - secretaris - dagelijks bestuur. 

 Op de vergadering van 2 december kiest de CCR: 

voorzitter - vice-voorzitter - secretaris - dagelijks bestuur. 

 

CCR-verslag 

Adrie: Het verslag van de CCR staat nu op de website. 

Graag maak ik afspraken over: 

 CCR verslag met wachtwoord op de website. 

 CCR verslag met naam en foto. 

 CCR verslag versturen naar CCR-leden en cliëntenraden en  

E-mailen naar Raad van Bestuur, Raad van Toezicht,  

Centrale Verwantenraad, cluster-managers, afdeling communicatie, 

kwaliteits-functionaris, gasten, Ondernemings-Raad. 

  

De CCR stemt unaniem in met deze 3 punten. 
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Rondvraag   geen vragen 
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Sluiting   Harry sluit de vergadering. 

 


