De Centrale Cliëntenraad Surplus (CCR) vergadert gemiddeld 12 keer per jaar. Daarnaast
heeft de CCR ook 6 keer per jaar een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. De
kernpunten uit deze vergaderingen leest u hieronder.
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De titel van deze tweemaandelijkse samenvatting van onderwerpen uit de vergaderingen
van de CCR is van Kernpunten veranderd in Nieuwsbrief.
De CCR zal einde dit jaar afscheid nemen van Lisette Schipper, bestuurssecretaris Surplus;
zij is vanaf de fusie de beleidsondersteuner van de CCR geweest en heeft aangegeven
haar rol niet meer te kunnen vervullen i.v.m. een te drukke werkagenda. Inmiddels heeft
de CCR kennisgemaakt met Jeannet de Graaf, beleidsondersteuner Surplus; zij heeft
aangegeven bereid te zijn om naast haar werkzaamheden de rol van
beleidsondersteuner van de CCR op zich te nemen.
Wegens het vertrek van een CCR lid zijn de lokale raden in de gelegenheid gesteld
geweest om een kandidaat voor te dragen. Er is één reactie op de vacature binnen
gekomen, vanuit de familieraad van Molenstaete, van de heer Hans Wolf. Op 15
september heeft Hans Wolf als toehoorder de CCR vergadering bijgewoond en op 29
september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met de heer Wolf met
afgevaardigden van de CCR. Vervolgens heeft er een kennismakingsgesprek
plaatsgevonden met de bestuurder, Anton van Mansum. Op 13 oktober jl. is Hans Wolf
geïnstalleerd als lid van de centrale cliëntenraad.
Ieder lid vervult een eigen taak binnen de CCR, gebaseerd op interesse en specifieke
kennis. Deze zijn ondergebracht in een overzicht van commissies en portefeuilles en een
overzicht van contactpersonen voor iedere lokale raad. Met de komst van een nieuw lid
hebben de leden de taken herbezien en opnieuw verdeeld. De overzichten zullen op
korte termijn te vinden zijn op Spot, de open CCR groep en zullen worden gedeeld en de
lokale raden.
Het vergaderschema 2022 is goedgekeurd en vastgesteld en te vinden op Spot, de open
groep van de CCR.
De CCR heeft van Brigitte Engwegen, klachtenfunctionaris, het halfjaarverslag over het
eerste half jaar 2021 ontvangen en zullen hun bevindingen aan haar kenbaar maken.
De CCR heeft van de raad van bestuur de adviesaanvraag inzake de kadernota 2022
ontvangen en besproken in gezamenlijkheid. De kadernota vormt het kader voor de door
de verschillende bedrijfsonderdelen van Surplus op te stellen jaarplannen en
begrotingen. Hierin worden de uitgangspunten en thema’s voor 2022 benoemd welke
aansluiten bij de strategische thema’s zoals benoemd in de strategische koers. De CCR
heeft de raad van bestuur positief geadviseerd.
De CCR heeft in zijn vergadering kennisgemaakt met Sandra Suijkerbuijk,
programmamanager digitale innovatie, en van haar een toelichting ontvangen over de
projecten die binnen Surplus plaatsvinden.
De CCR heeft de raad van bestuur positief geadviseerd/ingestemd op de advies- en
instemmingsaanvragen: Fusie Surplus Zorg en Zorg voor Vastgoed BV; functieprofielen
nieuwe leden raad van toezicht.
CCR mailadres: clientenraad@surplus.nl

De centrale cliëntenraad van Surplus. Van links naar rechts: Ans Haarhuis, Yasna
Tomala, Kees Renne, Els van de Wal, Frie Vermeulen (voorzitter), Marijke Gort
(ambtelijk secretaris), Marty Lucas, Ria Brood, Jeanet Notten, Liesbeth
Weynen(afgetreden), Clary Wytzes, Jan Roovers.(afwezig Edwin Bakker en Hans
Wolf, nieuw lid)

