Jaarverslag Cliëntenraad Ebbe en Vloed Jaar 2017

Inleiding
De cliëntenraad van de locatie Ebbe en vloed bestond in 2017 uit 7 leden (incl. voorzitter) en handelt
nauw samen net de centrale cliëntenraad van CuraMare.
Voor ons staat de participatie tussen cliënten, mantelzorger, verzorger en management centraal. Wij
streven er naar om binnen het dialoog tussen de verschillende partijen dor zorg voor de cliënten op
een huiselijk niveau te laten ervaren. Hierbij staat professionaliteit en kwaliteit ten aller tijde
centraal.

Samenstelling Cliëntenraad
In 2017 bestond de cliëntenraad uit de volgende leden:
-

Dimitri Quist (sinds Q1 – 2017 Voorzitter)
Joke van Leeuwen (Secretaris, afgetreden jan. 2018)
Mariet Kroesbeek (Lid)
Bas Arensmand (Lid)
Daan van Kempen (Lid)
Kaatje Vervloed (Lid)
Rinus van Loon (Lid, afgetreden jan. 2018)

Ter vervanging van de aftredende leden is er een sollicitatie procedure gestart met als doel om in Q1
2018 twee nieuwe leden te kunnen werven.

Bijeenkomsten
In 2017 zijn er zijn er 6 officiële overleg bijeenkomsten geweest met aanwezigheid van het
management van Ebbe en Vloed. De vergaderingen zijn conform planning en agenda uitgevoerd.
Daarnaast is er 2 interne vergadering geweest i.h.k.v. de verbetering van de interne communicatie
van de Cliëntenraad.
Eveneens zijn er meerdere afvaardigingen geweest van de locatie Cliëntenraad naar de centrale
cliëntenraad vergaderingen.
In 2017 is er geen aanwezigheid geweest van de identiteitsraad bij een cliëntenraad vergadering, dit
is doorgeschoven naar Q1 of Q2 2018.

Betrokkenheid adviesaanvragen
Door de Cliëntenraad zijn de volgende adviesaanvragen behandeld:
-

Advies aanvraag Management wijzigingen CuraMare breed en locatie specifiek.
Advies aanvraag aanstelling nieuwe Teammanager
Advies aanvraag wijziging positie locatiemanager – van interim naar vast met uren beperking.

Betreffende advies aanvragen zijn behandeld binnen de cliëntenraad en geaccordeerd. Waarbij wel
het dialoog met het management is aangegaan en waar nodig ook randvoorwaarden zijn gesteld.
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Belangrijke projecten
In 2018 zijn wij als cliëntenraad actief betrokken geweest en/of geïnformeerd over de volgende
projecten:
-

Gebruik van interactieve dieren
Opendag
Plaatsing glas in lood vanuit gemeentehuis (is uitgesteld naar 2018)
Informatie bijeenkomst schoonmaken met microvezeldoeken
Afscheid van voorgaande locatie manager
Deelname cursus medezeggenschap
Bijeenkomst mantelzorgers (kennisdeling)
Beweegweek

Belangrijkste behandelde onderwerpen
De cliëntenraad is nauw betrokken bij meerdere onderwerpen die actueel zijn binnen de locatie Ebbe
en Vloed, hierna zijn in een beknopt overzicht de belangrijkste onderwerpen weergegeven:
-

-

-

-

Voeding
o Zitting in voedingscommies
o Bewaking voeding op woongroepen
Interne kwaliteit / Prezo audit
o Deelname aan Prezo audit
o Samen zorg project
o Legionella problematiek
o Verbetering dagbesteding / Welzijn
o Extra aandacht voor zorg-leefplan
Tuin
o Onderhoud en behoud
Palliatieve zorg
o Steviger op de kaart gezet, nadere uitwerking in 2018
Clientveiligheid
o Inzet personeel
o Dialoog met locatie management
Formaties
o Betrokkenheid bij beleid naar bestendigere formatie
Beleidsmatige zaken
o Betrokkenheid zorgkaart Nederland
o Rookbeleid
o Financieel beleid
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