Jaarplan 2022 – Cliëntenraad Ebbe en Vloed
Als we terugkijken op 2021 kunnen we alleen maar constateren dat het voor alle cliënten van Ebbe &
Vloed, hun familie en mantelzorgers, zoals ook voor alle medewerkers, een heel zwaar jaar is
geweest. Na een opleving in de zomer belandden we einde van dit jaar in een nieuwe negaGeve
spiraal, een spiraal die zich begin 2022 nog voortzet.
Zoals u zult begrijpen is 2021 ook voor de cliëntenraad een moeilijk jaar geweest. De ondersteuning,
aanwezigheid en organisaGe van acGviteiten stonden bijna het gehele jaar noodgedwongen op een
laag pitje. Daarnaast speelde ook de bezeJng van de raad een rol. Een aantal leden nam om diverse
redenen afscheid en het duurde even voordat de samenstelling weer compleet was.
Maar … laten we 2022 met een posiGeve instelling ingaan. Onze samenstelling is compleet en alle
leden kijken er naar uit u weer van dienst te kunnen zijn. Hiervoor hebben wij een aantal
speerpunten vastgesteld die wij graag met u delen.
1. Voeding
Een gezonde, maar ook gezellige maalGjd die helemaal naar uw zin is, is een erg belangrijk
onderdeel van uw verblijf in Ebbe & Vloed. Hoewel de kwaliteit al op een hoog niveau staat,
denken wij toch dat wij in ieder geval de vinger aan de pols moeten houden en waar nodig
moeten bijsturen. Zo denken wij aan variaGe, presentaGe en selecGe. Kortom, wij gaan er
alles aan doen om dit allemaal nog een stapje hoger te Gllen.
2. PalliaGeve zorg
Een zorgmoment waarbij ondersteuning, begeleiding, en ook nazorg, van uiterst groot belang
zijn. Het is onze mening dat wij als cliëntenraad hier in 2022 extra aandacht aan moeten
besteden. Samen met u en uw naasten kunnen we tot eventuele verbeterpunten en/of
aanvullingen komen om deze zware periode zo opGmaal mogelijk door te komen en, als het
moment daar is, een waardig slot te geven.
3. Welzijn
Welzijn en dagbesteding. Tijdens de zware periode waarvan we hopen dat die snel achter ons
ligt een lasGg te realiseren onderwerp. We kunnen hier kort over zijn: we gaan ervoor. In
overleg met u, uw naasten en de betrokkenen van CuraMare, onderzoeken we hoe alle
acGviteiten weer zo snel mogelijk kunnen worden opgestart. En, vanzelfsprekend, daarnaast
inventariseren we of deze acGviteiten verbetering en/of uitbreiding nodig hebben.
4. IdenGteitsraad
Ook iets dat ons na aan het hart ligt. Naast de cliëntenraad heeZ Ebbe & Vloed ook een
idenGteitsraad. In 2022 willen beide raden er sámen zijn voor u. Op korte termijn is dan ook
een samen overleggen en eventueel samengaan van beide raden gepland. Wij houden u op
de hoogte.
Beste cliënten: wij zijn er voor úw belang en willen ervoor zorgen dat uw verblijf in Ebbe & Vloed zo
plezierig en goed mogelijk verloopt. Als er zaken zijn die u graag met ons zou willen bespreken: neem
contact op! U kunt mailen naar Liesbeth Steenhuisen (liesbeth@steenhuisen.com) of Rob van der
Vegt (rvegt3@zeelandnet.nl) of geef een brief af bij de recepGe ter aeenGe van de cliëntenraad. Wij
vergaderen in principe elke laatste vrijdag van de maand, van 09.00 uur tot circa 12.00 uur, dus u kunt
ons dan ook alGjd aanspreken. In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u, onderaan, deze informaGe ook.

