JAARVERSLAG 2017

Algemeen
Als cliëntenraad van Nieuw Rijsenburgh stellen we jaarlijks een jaarverslag op. Hierin geven
we aan wat we het afgelopen jaar hebben aangepakt.
De cliëntenraad bestaat uit 7 leden. De samenstelling is zodanig, dat er connecties zijn met de
cliënten van de groepsverzorging en cliënten van de zorgappartementen.
De huidige leden (december 2017) zijn:
Dhr. C.J. Hameeteman (voorzitter)
Mevr. F. Dees-Mijs
Mevr. M. Leune-Voogd
Mevr. D. van Halewijn

Dhr. W.C. Zoeteweij (secretaris)
Dhr. C. van Heemst
Dhr. C. Oorbeek

De Werkwijze
Vooroverlegvergadering.
De cliëntenraad had in 2017 zes keer een vooroverleg op de volgende data: 01/02, 17/03,
09/06, 17/08, 20/10 en 07/12, steeds ongeveer een week voorafgaand aan de
overlegvergadering met de locatiemanager.
Extra vergaderingen zijn gehouden op: 27/02,15/05 en 10/11.
Van het vooroverleg en de extra vergaderingen wordt een verslag gemaakt door de secretaris,
die ook de agenda verzorgt i.o.m. de voorzitter.
De secretaris maakt ook de begroting, jaarplan en het jaarverslag.
In het vooroverleg wordt de agenda voor de overlegvergadering samengesteld.
Overlegvergadering.
Deze vergadering heeft 6x plaatsgevonden met de locatiemanager.
De agenda werd verzorgt door de secretaris van de cliëntenraad met een eventuele aanvulling
van de locatiemanager. Deze overlegvergaderingen worden genotuleerd door een vaste
medewerker vanuit de organisatie.
De vergaderingen in 2017 waren op de volgende data: 17/02, 31/03, 23/06, 07/09, 27/10 en
14/12.
De vergaderdata worden in de laatste vergadering van het voorgaande jaar vastgelegd.
De belangrijkste onderwerpen waren o.a. De Zorginkoop 2017, de diverse verbeterplannen
met betrekking tot het Zorgleefplan, Mantelzorgers, Verbetermeter, Medicatiebeleid en
Cliëntveiligheid o.a. ook tijdens de nacht.
Veel aandacht is besteed aan het ontwikkelplan Waardigheid en Trots 2017, de extra
middelen, de besteding van de zogenaamde Van Rijngelden zijn gericht op zinvolle
dagbesteding en deskundigheidsbevordering personeel. Extra inzet van personeel op de
woongroepen is een onderwerp dat onze aandacht heeft.

Uiteraard is het onderwerp Voeding regelmatig op de agenda gezet, o.a. proefproject serveren
met schaaltjes. Dit project is echter mislukt en was derhalve ook geen initiatief vanuit de
Cliëntenraad van Nieuw Rijsenburgh.
Er is in de vergaderingen gesproken met o.a. Carla Kool, Nieske ter Horst, Martine Troost,
Marita Ticheloven, Adrie Doornheim en Stichting Pameijer. Ook is er een positief advies
gegeven m.b.t. de inloop klanten van de St. Pameijer. Sollicitatiegesprekken zijn gevoerd en
advies uitgebracht voor een Geestelijk Verzorger en 2 Teammanagers voor Nieuw
Rijsenburgh.
De cliëntenraad heeft meer contact gezocht met de cliënten. Om de cliënten meer bekend te
maken met de cliëntenraad, zijn wekelijks cliënten bezocht.
Op de agenda staan, zoals ieder jaar terugkerend; de begroting, het jaarplan en jaarverslag.
Twee leden van de cliëntenraad nemen deel aan de menucommissie.
De cliëntenraad wordt steeds meer betrokken bij alles omtrent, het reilen en zeilen in Nieuw
Rijsenburgh.
De voorzitter en de secretaris hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad van de stichting
ZVGO van CuraMare.
Indien er een werkgroep gevormd wordt nemen 1 of 2 de leden van de CCR hieraan deel. Dit
jaar is deelgenomen vanuit onze raad aan de werkgroep cliëntvriendelijk gebruik TV/Radio
voorziening, Reglementscommissie en website Cura Mare.
Er is door de cliëntenraad de cursus Kwaliteitskader gevolgd.
Contacten
- De Raad van Bestuur
- De locatiemanagers
- De Centrale Cliëntenraad
- De NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorginstellingen)
- LOC (Landelijke Overleg Cliëntenraden)
- De cliënten.
Vanuit deze bronnen wordt veel informatie gehaald, waardoor de raad goed kan functioneren
Het welbevinden van de cliënten staat bij de cliëntenraad bovenaan en hier zal ook in de
komende jaren veel aandacht aan worden besteed.

December 2017

C.J. Hameeteman, voorzitter

W.C. Zoeteweij, secretaris

