Stichting Fokus
t.a.v. Dhr. J. Lambriks
Postbus 6124
9702 HC Groningen

Uw kenmerk

Ons kenmerk
4.11/19005.uit

Datum
21 maart 2019

Betreft: advies cliëntenraad over voorgenomen besluit hand- en spandiensten beleid

Geachte heer Lambriks,
De cliëntenraad heeft op 31 januari jl. de adviesaanvraag over uw voorgenomen besluit hand-en-spandiensten,
met bijlage 1 het voorgenomen beleid hand-en-spandiensten ontvangen, waarvoor dank.
Omdat de bespreking van dit voorgenomen besluit al in kleine groep heeft plaatsgevonden, gaat de
cliëntenraad in dit advies alleen nog in op een beperkt aantal punten.
Deze punten zijn wel besproken in deze groep, maar niet in bijlage 1 verwerkt.
Allereerst willen we kenbaar maken dat veel van wat er in kleine delegatie is besproken (met u en een
afvaardiging van de ondernemingsraad), is meegenomen in deze beleidsnotitie, tot tevredenheid van de
cliëntenraad. Er zijn echter nog twee punten die aanpassing vereisen voordat de cliëntenraad akkoord kan
gaan..
De cliëntenraad adviseert u op grond van verzwaard adviesrecht (Wmcz artikel 3, lid l) onderstaande punten
aan te passen in bijlage 1 voorgenomen beleid hand- en spandiensten.
- blz. 1: eerste alinea: 'Dit pakket bestaat uit persoonlijke verzorging, eenvoudige verpleegtechnische
assistentie en waar nodig hand- en spandiensten.' De CRF ziet graag dat 'waar nodig' wordt
verwijderd. In de notitie zoals is besproken in een kleine groep was ‘waar nodig’ al doorgestreept.
- blz. 1: derde alinea: Bij de opsomming graag 'geen structureel karakter hebben' verwijderen. Dit staat
op blz. 2 bij punt 7 goed beschreven.
Daarnaast dringt de cliëntenraad aan op een goede communicatie en implementatie van voorgenomen beleid.
De cliëntenraad wil hier graag bij betrokken worden.
Graag ontvangt de CRF uw definitieve besluit binnen twee weken. Neemt u een besluit afwijkend van dit
advies gaan we graag op korte termijn met u in gesprek over de argumenten van uw besluit.

Hoogachtend, namens de cliëntenraad Fokus,
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