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Algemeen
De cliëntenraad van Nieuw Rijsenburgh bestaat uit 7 leden die de cliënten van de
groepsverzorging en de cliënten van de zorgappartementen vertegenwoordigen.
Visie en doelstelling
Het beleid van de locatie toetsen aan de belangen van de cliënten, die zorg ontvangen
van CuraMare.
De werkwijze
Er wordt structureel informatie uitgewisseld tussen de leden van de cliëntenraad en de
locatie managers. Dit gebeurt in de overlegvergaderingen eenmaal per 2 maanden,
minimaal 6 maal per jaar volgens een jaarlijks vastgesteld vergaderrooster.
De agenda wordt gemaakt door de secretaris van de cliëntenraad, hij verzorgt ook het
verslag van het vooroverleg, alsmede de begroting, jaarverslag en het jaarplan.
In het vooroverleg wordt de concept agenda gemaakt voor de overlegvergadering.
Na overleg met de locatiemanager(s), die eventuele aanvullingen heeft, volgt de
definitieve agenda.
De voorzitter en de secretaris hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad van de
Stichting ZVGO van CuraMare.
Vanuit de Centrale Cliëntenraad wordt regelmatig een verzoek gedaan om als
afvaardiging (2 à 3 leden) deel te nemen in aparte werkgroepen, welke vanuit de
organisatie worden opgezet.
Om zo goed mogelijk te functioneren neemt de raad vanuit diverse bronnen informatie
tot zich.
- De locatiemanagers
- De Centrale cliëntenraad
- De Raad van Bestuur
- Website van CuraMare
- De media
- De cliënten en hun vertegenwoordigers
- Branche organisaties.

Door alle vernieuwingen in de zorg betreffende wet- en regelgeving, vinden er
regelmatig diverse congressen plaats, waaraan deelgenomen wordt.

Speerpunten

1. Voeding.
Kwaliteit en de beleving van cliënten, kwaliteit van het keukenpersoneel op
hetzelfde niveau, controle gesprekken met cliënten en kwaliteit en beleving door
facilitaire dienst.
2. Communicatie met cliënten, familieleden en mantelzorgers
Het verstrekken van de goedgekeurde notulen van de overlegvergaderingen,
mogelijkheid van publicatie, gebruikmakend van de beeldschermen in Nieuw
Rijsenburgh.
Door middel van de beeldschermen meer bekendheid van de leden (een
gezicht).
Gebruik maken van de Nieuwsbrief.
3. De kwaliteit zorgverlening in zijn algemeenheid.
4. Aandacht voor het financiële beleid.
De begroting en besteding Van Rijn gelden
5. Elektronisch Cliëntendossier voor familie en mantelzorgers.
6. Geven van adviezen: Bij wijzigingen in de organisatie, benoemingen en
teammanagers.
7. Bezoeken van de appartementen van bewoners: beleving zorg en veiligheid.
8. Verdieping in de relatie met de Identiteitsraad van Nieuw Rijsenburgh
9. Bekendheid van de cliëntenraad verbeteren in Nieuw Rijsenburgh
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