Notulen Ko-Raad ALV d.d. 31-10-2016
Locatie: Galenus Aanvang: 20.00u
Aanwezig: Bauke Haisma (Voorzitter), Luka Kotterman (Secretaris), Marit Arkenbout
(Penningmeester & Cursussen), Sanne Wubbels (Algemeen & StatusCo), Lara Burg (Website & PR),
Merle de Bruijn (OMT-2, 170), Myrthe Verhees (OMT-2). Jessica Schouw (195, OMT-2), Renske
Snijders (201), Carolien Joloma (204), Myrthe van den Heuvel (204), Tim Gering (194), Charlotte
Jonkengrouw (200), Paul Metz (200), Robin Klabbers (186), Nori Smeets (190), Daisy Ermers (190),
Maarten van de Ven (184), Elisabeth Kahn (198), Nina Saamena (204), Dominiek Rutten (203), Tessa
Brand (187), Maurits van Lamoen (181), Joella Bomgaars (194), Yvonne van de Ven (183)
Afwezig: Ferhat Beyaz (Assessor), Larissa Ruczynski (OMT-2, 185), cogroep 197, 188, 179
1) Opening en vaststellen agenda
Bauke opent de agenda om 20.01.
2) Verslag vorige vergadering
Aangenomen.
3) Mededelingen
a. Speeddate met de kliniek: woensdag 7 december. Nieuwe naam: speeddate event ‘arts en
coassistent’. Leuke manier om kennis te maken met verschillende specialisten. Er is tevens
een sollicitatie workshop.
b. Ko-Raad zoekt nieuwe bestuursleden per 1 januari: Penningmeester & Cursussen, Algemeen
bestuurslid & Status Co. Meer informatie op de website.
4) Ingekomen en uitgegane stukken
Geen ingekomen en uitgegane stukken.
5) Terugkoppeling klachtenrondje
Geen klachten terug te koppelen.
6) Verslagen
 LOCA: er is tijdens de vorige vergadering opnieuw gesproken over een toetsingssysteem, en
of we niet van het cijfer systeem af moeten. En dan naar een competentie gericht systeem
zouden moeten gaan.
 Actie dag ‘wat doet de co’: er was enorm veel respons en er is veel gebeurd op social media,
maar nog zonder resultaat tot nu toe.
 OMT-2: uitleg van Myrthe (OMT) over hoe nu precies de klachten afhandeling gaat. Klachten
die besproken worden in de ALV, die worden na de ALV besproken met Ko-Raad en OMT. Er
wordt gekeken of het een structurele klacht is, incidenteel en of er nu iets mee moet
gebeuren, of monitoren. Tevens benadrukt: het belang van het aangeven van klachten op
meerdere locaties, dus bij Ko-Raad, stageplek en tijdens evaluatie in het nablok. Anders heeft
het OMT-2 niet veel poten om op te staan tijdens evaluaties.

Rondvraag: Waarom denken jullie dat coassistenten niet tijdens de blok evaluatie hun klachten
inbrengen:
- Makkelijker om via cvt’ers te klagen
- In het nablok wordt niet altijd structureel nagevraagd per ziekenhuis. CVT: bij cko1 hebben
wij geen evaluatie gehad.
- Enquêtes invullen heeft niemand zin in, snel invullen in laatste uur van nablok. Merle (OMT):
je kunt deze op elk willekeurig moment invullen. Marit (Ko-Raad): misschien idee om deze
enquête te mailen, in plaats van op een vast moment. CVT: vast moment inplannen is juist
fijn, anders vergeet je het.
Voor iedere medewerker van het Radboudumc is er een e-learning brandveiligheid en BHV. CVT: wij
hebben vandaag uitleg gehad hierover bij ons coschap. Verder niemand hier ervaring mee. Deze elearning volgt nog via de mail.
7) CoStaCie
a. Vrijdag 25 november: CoSta-feest. In Ovum Novum, met als thema CoSta’s kinderfeestje.
Rond half 11 gratis fust. Allemaal komen!
8) Cursus
 Cursus ‘ Beleid en bestuur binnen de zorg’ op dinsdag 15 november. Avond verzorgd door
Bob de Jonge over mogelijkheden over bestuur en beleidsfuncties binnen de zorg.
9) Status Co
a. Magische editie is afgelopen week binnen gekomen.
b. Zoekt nieuwe reactieleden! Al vaak gezegd, maar echt hard op zoek naar nieuwe leden!
Vraag in je cogroep naar schrijftalent, lay-out talent, etc. Daar zijn we erg mee geholpen. Je
kan ook los een stukje insturen zonder redactie lid te worden.
10) Website en Promo
Geen bijzonderheden.
11) Volgende vergadering
Maandag 28-11-2016, 20.00u. Locatie: Moeys A.
12) Rondvraag en sluiting
Merle (OMT): dit is mijn laatste vergadering. Iedereen bedankt voor hun inzet. Bauke bedankt Merle
voor haar inzet afgelopen jaren.

