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1. Opening en mededelingen
Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Anneke Doorman, die
vanaf oktober 2016 de functie van manager bedrijfsvoering VOF bekleed. Zij is nieuw in de GGz omgeving, maar
heeft als bedrijfskundige in het onderwijs en in de gezondheidszorg gewerkt.
Vervolgens worden de berichten van verhindering gemeld.
Mededelingen:
Stand van zaken verhuizing kliniek en verbouwing gebouwen 1, 2 en 3:
J. Manders meldt dat het nog niet bekend is wanneer de verbouwing gaat plaatsvinden, maar dat dit
waarschijnlijk na de zomervakantie gaat gebeuren.
Stand van zaken extra parkeerplaatsen:
Tijdens het vorige beheeroverleg is gesproken over de komst van vier tot zes extra parkeerplaatsen. N.a.v. het
gesprek hierover zou tijdens deze vergadering een voorstel gepresenteerd worden. Echter is inmiddels duidelijk
geworden dat het om een toevoeging van slechts twee parkeerplaatsen gaat. Het plan is om deze
parkeerplaatsen te maken naast het trottoir tussen al bestaande parkeerplaatsen in. Er zal nog steeds
voldoende ruimte zijn om het trottoir te betreden. Bovendien blijft het door deze aanpak mogelijk om rond de
parkeerplaatsen te rijden en wordt er geen groen weggenomen om dit te bewerkstelligen. Het voorstel voor
deze twee extra plaatsen wordt in het beheeroverleg positief ontvangen en er is geen verdere discussie over.
Dagbezetting Jan Wierhof 2016:
In de twee grafieken weergegeven in het Excel bestand dat naar alle leden van het beheeroverleg is gestuurd,
staan gegevens van het aantal deeltijd cliënten en het totaal aantal cliënten. Deeltijd cliënten zijn cliënten die
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meerdere uren per dag aanwezig zijn voor therapie, dus die niet enkel voor een afspraak langs komen. Een
groot aantal van hen verblijft in gebouw 11. De verblijfcliënten zijn de cliënten die voor langere duur verblijven
op de locatie. Op zondag komen er geen nieuwe cliënten en om deze reden zijn de zondagen niet inbegrepen
in het bestand. Alle cijfers worden gecontroleerd door de accountant.
Vanuit het overleg komt de vraag of er buiten deze deeltijdcliënten en verblijfcliënten ook nog andere mensen
komen. J. Manders licht toe dat er poliklinische bezoeken kunnen zijn. Voor HIC en JOIN zijn er geen
poliklinische bezoekers, maar wel voor Dubbele Diagnose en Novadic-Kentron. J. Manders is momenteel met
anderen bezig om de aantallen hiervan te inventariseren en komt hierop terug zodra hier meer over bekend is.
(p.m. JM)
Er zijn 72 bedden die benut kunnen worden, maar zoals te zien is in het Excel bestand is de bedbezetting
maximaal 70 geweest en veelal onder een aantal van 60 cliënten gebleven. Er wordt voldaan aan de
bovengrens die gesteld is en aan de behoefte die er is, met de wetenschap dat er nog steeds tien bedden
beschikbaar zijn op de bovenverdieping van gebouw 8. Er wordt nog gekeken hoe deze ruimte het beste in
gebruik genomen kan worden en of er behoefte is om daar een kliniek van te maken.
2.

Vaststelling agenda

Er worden geen wijzigingen aangebracht in de agenda.
3. Vaststelling verslag 11 april 2017
Tekstueel:
Er worden enkele kleine tekstuele wijzigingen aangebracht. Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd
vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst:
Punt 32 en punt 56: Deze twee actiepunten worden samengevoegd in punt 32.
Punt 58: Afgesproken wordt om S. de Bruijn vanaf heden mee te nemen in de CC, zodat zij alle bestanden
ontvangt m.b.t. het beheeroverleg Jan Wier.
(actie: notuliste)
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
4. Stand van zaken evaluatie beheeroverleg
Er is door M. Klessens een datumprikker rondgestuurd om eerst in een kleinere groep de evaluatie te
bespreken. Dit overleg zal plaatsvinden op 17 mei van 19.00 tot 22.00u in het hoofdgebouw van Jan Wierhof.
Vervolgens zullen de conclusies uit dat overleg tijdens het beheeroverleg op dinsdag 13 juni worden
besproken.
5. Doorlopen meldingenoverzichten
Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz:
 Er zijn geen bijzonderheden. Mochten er wel meldingen zijn geweest gerelateerd aan Jan Wier, dan
waren deze naar alle leden van het beheeroverleg gecommuniceerd. M. Klessens benadrukt nogmaals
dat hij de transparantie van informatie hoog in het vaandel heeft staan. Hiernaar zal dan ook
gehandeld worden.
Meldingen aangiften en incidenten politie:
 Er zijn ditmaal geen meldingen.
6. Stand van zaken partners
Bewoners/ondernemers:
 Op 17 april jl. heeft de buurtraad een bezoek gebracht aan GGz, waarbij uitgebreid is stilgestaan bij de
manier van werken en de ontwikkelingen rondom Jan Wier. Ook kwamen onderwerpen zoals
parkeerplekken en de verbouwing aan bod. J. Manders geeft aan dat dit bezoek voor herhaling
vatbaar is.
 Tijdens het bezoek van de buurtraad heeft ook S. de Bruijn, voorzitter cliëntenraad, haar verhaal
gedaan. Vanuit het beheeroverleg komt de vraag of er ook is gesproken over hoe er meer verbinding
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mogelijk gemaakt kan worden tussen cliënten en de buurt. J. Manders licht toe dat hierover is
gesproken en dat er gekeken wordt naar mogelijkheden. Zo krijgt S. de Bruijn de ruimte om een stuk
voor de buurtkrant te schrijven en wordt er gekeken naar ideeën voor het aantrekkelijk maken van
informatieavonden waardoor cliënten en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Gemeente:
 Geen bijzonderheden.
Novadic-Kentron:
 Geen bijzonderheden.
GGz Breburg:
 Geen bijzonderheden.
Politie:
 De opvolger van voorgaande wijkagent is nog niet bekend.
Dubbele Diagnose:
 Geen bijzonderheden.
Jan Arendshuis:
 R. Drogt geeft aan dat ze bezig zijn met kijken naar verbeteringen op diverse gebieden. Nieuws
hierover volgt wanneer bekend.
7.

Vervolgafspraken
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 13 juni 2017 om 19.00 – 21.00 uur in het
hoofdgebouw van Jan Wierhof.

8.

Rondvraag en sluiting


J. Manders draagt aan dat de frequentie van bijeenkomst van het beheeroverleg wellicht
heroverwogen kan worden. Het idee wordt gedeeld dat het een goed teken is dat er weinig te
bespreken is binnen het beheeroverleg. Mocht dit in de toekomst zo blijven dan kan de frequentie
eventueel verlaagd worden naar een bijeenkomst eens per twee maanden, mits er geen
bijzonderheden zijn. Volgende maand zal het beheeroverleg zeker plaatsvinden i.v.m. de evaluatie van
het beheeroverleg.

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng, sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering.
9.
Nr.
28.
32.

41.

48.

52.
60.

Afspraken/ acties 9 mei 2017
Datum
Afspraak / actiepunt
beheeroverleg
06-10-2015
Zo mogelijk verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in
nieuwe verlichtingsplan
03-11-2015
In de loop van 2017 presentatie detaillering rest
vlekkenplan incl. loop- en rijroutes en vervoermiddelen,
tevens informeren bij Thom van den Brule i.v.m.
bezoekers polikliniek Novadic-Kentron.
01-11-2016
2-meting buurtonderzoek plannen 8 maanden na
geplande huisvesting Novadic-Kentron eind 2017/begin
2018
14-02-2017
Nieuwe wijkagent wordt verzocht regelmatig aan te
schuiven in beheersoverleg zodra polikliniek naar JW
terrein is verhuisd
11-04-2017
Bespreking rapport evaluatie beheeroverleg agenderen in
juni-vergadering
11-04-2017
Voorstel maken over uitbreiding aantal cliënten MHU
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61.

09-05-2017

i.v.m. wachtlijst voor MHU Tilburg
S. de Bruijn toevoegen aan CC-lijst

Notuliste
Tilburg, 12 mei 2017
Spronk Management Support AS

Vastgesteld verslag beheeroverleg Jan Wier d.d. 9 mei 2017

