JAARVERSLAG 2015 FAMILIEVERENIGING DICHT-BIJ
Het bestuur van de familievereniging telt begin 2015 5 leden
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In de algemene ledenvergadering van 11 april 2015 zijn Mw. Patsy Anderson en Dhr. Joop Wehnes gekozen als
lid van het bestuur. In de ALV van 24 oktober 2015 is afscheid genomen van de secretaris Dhr. J. Diels. In de
ALV van 24 oktober is Dhr. J. Wehnes benoemd tot nieuwe secretaris. In de bestuursvergadering van 2
december 2015 is afscheid genomen van Mw W. van Eck als assistent van de secretaris en tevens notulist van
alle vergaderingen. In de loop van 2015 heeft het bestuur 12 maal vergaderd. Op 25 februari heeft het bestuur
een heidag gehad om te brainstormen over diverse onderwerpen. In de loop van 2015 heeft het bestuur 33
nieuwsberichten gepubliceerd op de website. Het mededelingenblad (MB) is vier keer uitgegeven, te weten
in maart – juni –september- en december. Er zijn drie themabijeenkomsten geweest over zeggenschap /
medezeggenschap te Gennep–Sevenum–en Uden. Er is diverse malen overleg geweest met: Cliëntenraad
Dichterbij–Raad van Bestuur Dichterbij–Platform Breed–Platform Nrd Limburg – Kansplus -Zorgbelang
Gelderland–Sol – SBB zorg enz.
7 Jan. Gesprekthema’s: Positionering van de Familivereniging n.a.v. nieuwe wetgeving in de zorg (komst WLZ)–
Onderzoek verwantentevredenheid binnen Dichterbij- Quli = het digitale informatiesysteem voor cliënt en
verwant–Voorstel aanpassen van het huishoudelijk reglement c.q. statuten.
Activiteiten: Contacten met verwanten van “Kleur” kinder – en jeugdzorg om lid te worden van de FVD –
Overleg met seniorenbus Den Bosch onderzoeken alternatief voor vervoer dagbesteding in de regio West in
combinatie met de seniorenbus. Voorbereiding Heidag–Start voorbereiding Themabijeenkomsten 2015 –
Werving voorzitter en bestuursleden- Input geleverd aan de adviesgroep Ethiek – Brainstormsessie met 6 leden
van de FVD n.a.v. het verschijnen nieuwe spelmodule “Open de cirkel” – Nieuwjaarsreceptie Dichterbij.
4 Febr. Gespreksthema’s: Evaluatie “Open de cirkel”–Informatie over meldingen van fouten/ongelukken / bijna
ongelukken bij de incidentencommissie (Mic) en de verplichte terugkoppeling van informatie naar verwanten
als een maatregel is toegepast. Themabijeenkomsten 2015 – Vervolgonderzoek seniorenbus t.b.v. vervoer
dagbesteding–Familiebeleid, opzet onderzoek en mogelijkheden peilen binnen Dichterbij–Communicatieplan
Familievereniging–Eenzijdige zorgovereenkomst zorgverlener– Reorganisatie Dichterbij – Financieel verslag
2014–Wetsvoorstel goed bestuur –Dichterbij joint venture met ASSIST –Website bezoekersaantallen – Jaarplan
2015-Verdeling werkzaamheden secretariaat – Verzoek kunstverkoop stichting “Samen Leven “ op de ALV.
Profielomschrijvingen bestuursleden – Thema voor de ALV, Kwaliteit en Veiligheid.
Activiteiten: Ledenwerfactie naar ouders van kinderen bij kind en jeugdzorg – Aanvullingen op veelgestelde
vragen op de website FVD – Gesprek met een potentieel bestuurslid – De Heidag – Gesprek met ambtenaar
gemeente Oss – Voorbereiding ALV april 2015–Gesprek over verwantentevredenheid binnen Dichterbij.
14 Mrt Gespreksthema’s: Verslag kennismaking familievereniging Kansplus – Presentatie gewoon leven concept, over
wonen in de toekomst – Kansplus en standpunt CCR naar de FVD –Jaarplan 2015 speerpunten – FVD
verwantentevredenheid – Familiebeleid – Vrijwilligersbeleid – Cursus aanbod achterban – Evaluatie Heidag –
Situatie BRONN – Voorbereiding regulier overleg RvB Dichterbij.
Activiteiten: Kennismakingsgesprek met MEE Gelderse Poort – Onderzoek ANBI status – Bijwonen
bijeenkomst Platform Breed Overleg – Artikel / interview over verwanten tevredenheid i.s.m. Dichterbij.
1 Apr Gespreksthema’s: Beleid gezonde voeding – Negatief besluit Dichterbij t.a.v. project Familiebeleid –
Binnengekomen vragen van leden voor ALV over bezetting en beschikbaarheid medewerkers/sters (speciaal
bij zwangerschap en nachtzorg)
Activiteiten: N.a.v. Reorganisatieplan Dichterbij dient FVD een voorstel in voor sociaalplan cliënten i.v.m. te
verwachtten verhuizingen –Halfjaarlijks overleg RvB- AlV
6 mei Gespreksthema’s: Overname BRONN door SBB zorg – Medezeggenschap cliënten bij verhuizing / sluiten
woning – Reorganisatie zelforganiserende teams – Jaarverslag cliënten vertrouwenspersonen – Cura nieuw –
Verslag voorzittersoverleg – Evaluatie halfjaarlijks overleg RvB Dichterbij – Eindevaluatie Koploperteams –

Folder voorkom uitval mantelzorgers – Adviesaanvraag Dichterbij naar cliëntenraad – Bijeenkomst Quli 27
mei – Evaluatie ALV o.a. opkomst percentage.
Activiteiten: Bijwonen bijeenkomst regiotafels 12 juni – Aanvraag medewerking leden voor interview over
afhankelijkheidsrelatie in de zorg – Bijwonen bijeenkomst Quli – Bijeenkomst focusgroep communicatie –
Bijeenkomst werkgroep vrijwilligersbeleid vanuit Dichterbij.
8 juni Gespreksthema’s Integratie adviesaanvraag RVE expertise – Nachtzorg bewoners –Veranderingen binnen
Dichterbij – Onderzoek Seniorenbus / dagbesteding vervoer – Lidmaatschap Kansplus Werkzaamheden Dhr.
J. Diels secretariaat – Evaluatie koploperteams – WIFI in de woningen – Organisatie themabijeenkomsten –
Focusgroep Communicatie Dichterbij – Invoer Quli – SBB/BRONN.
Activiteiten: Bijwonen ALV kansplus – Kandidaat bestuurslid gesprek.
1 juli

Gesprekthema’s: Voortgang Seniorenbus / dagbesteding vervoer – Unik en de ontvlechting
WMO– WLZ
themabijeenkomsten–Folder Down en Oud/Dementietafels - Werkgroep Ethiek met opstart
verwantenperspectief – Kansplus visie en vernieuwing WLZ en cursus lokale belangen behartigen - Offerte
collectieve zorgverzekering - Focusgroep Communicatie Dichterbij
Activiteiten: Kennismaking Dhr. G. v/d Mooren SBB zorg-Eerste gesprekken collectief verzekeringspakket. Bijwonen VILANS sessie zorg en dwang.

12Aug Gespreksthema’s Collectief lidmaatschap Kansplus – Nieuw concept ALV – Zijn er
verhuisproblemen bij
bewoners Dichterbij door reorganisatie? – Halfjaarlijks contact met SBB bespreken – Implementatie Quli –
Prokkelweek 2016 Project Dementietafels – Notulen cliëntenraad / RvB – Themabijeenkomsten – Bezoek
Skillslab Boxmeer – Reorganisatie Expertise – Uitbreiding bestuur – Overleg SOL Nrd Limburg – Resultaat
Audit woonkwaliteit Dichterbij – Als Je Het Mij Vraagt – MIC meldingen.
Activiteiten: Bijwonen vervolggesprek collectief verzekeringspakket.
9 sep

Gespreksthema’s: Communicatieplan··Voortgang Seniorenbus–Vrijwilligersbeleid–Thema en Organisatie
ALV – Sluiting woningen Dichterbij – Integrale adviesaanvraag RVE expertise – Meldingen incidenten bij
Dichterbij – Quli inlog problematiek en gebruik – Collectief verzekeringspakket – Takenpakket secretaris en
wie gaat het overnemen na afscheid Dhr. J. Diels – Kandidaat bestuursleden zoeken – Website gebruik –
Gebruik E mailservice voor website – Geestelijke verzorging en Ethiek - Huishoudelijk reglement
Activiteiten: Themabijeenkomst Gennep – Denktank bijeenkomst met familieverenigingen
georganiseerd
door Kansplus.

7 okt

Gespreksthema’s: Seniorenbus combi vervoer dagbesteding afgerond als niet haalbaar i.v.m.
De financiële
risico’s – Juridische kennis over de zorgovereenkomst- Themabijeenkomsten afgerond – ALV geagendeerd –
Sluiting woningen afgerond – Vrijwilligersbeleid – Plaats in
RvB SBB – Mogelijk collectief lidmaatschap
Kansplus – Integratie adviesaanvraag RVE Expertise –Format meldingen incidenten Dichterbij – Implementatie
Quli – Dementietafels – Lay-out banner aanpassen i.v.m wijziging secretariaat – Collectief verzekeringspakket
2e aanbod – Zorgbelang Gelderland Thema “Mijn kwaliteit van Leven”- SOL platform –
bij ALV –
WLZ brochure 2016 – Overleg RvB gepland – Rapport Verwey en Jonkerinstituut
over medezeggenschap
Cliëntenraden - Dhr. Ter Steege uitleg Expertise
Activiteiten: Kennismakingsgesprek met Mw. Booij regiodirecteur – Themabijeenkomst Sevenum en Uden –
Afscheid Dhr. J. Diels – ALV – Signaleringsrapportage n.a.v. Themabijeenkomsten– Overdracht Secretariaat.

4 Nov Gespreksthema’s: Dialoog plannen met achterban – WA verzekering bestuur – Als Je Het Mij Vraagt – VGN
onderzoek na overlijden bij calamiteit – Evaluatie Themabijeenkomsten -Manifest familiebeleid Kansplus
– Congres Zorg voor leven in vrijheid – Verslag cliëntenraad -Nieuwe versie I.O.P.–Evaluatie ALV –
Gevolgen Wajong voor de financiële positie
verwanten onderzoeken.
Activiteiten: Bezoek Skillslab Boxmeer – Overleg met RvB Dichterbij – ALV Kansplus –
Input geleverd
voor brochure WLZ van A t/m Z – Publiciteit inhoud collectief verzekeringspakket.
2 Dec Gespreksthema’s: Implementatie Quli – Dementietafels – Actuele Wajong regeling – Themabijeenkomsten
2016 – Huishoudelijk reglement aanpassingen – Belangstelling Als Je Het Mij Vraagt – Contributie Kansplus Sluiting van woningen na reorganisatie –Vrijwilligersbeleid –Medewerking interview afhankelijkheid in de
zorg
Activiteiten: Bijwonen netwerk bijeenkomst vervoer – Afscheid notuliste Mw. Van Eck –
Afspraak voor
organisatie Dementietafel.

