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Voorwoord
Het jaar 2017 was voor de Cliëntenraad van Geldershof een belangrijk jaar.
Eindelijk is er door CuraMare grond aangekocht aan de zuidrand van Dirksland voor de bouw
van een nieuw pand voor Geldershof. De eerste paal moet nog worden gekocht en geslagen,
maar wij hopen van harte dat het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk gerealiseerd gaat
worden.
Dat nieuwe pand is hard nodig om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden aan
bewoners en cliënten, om personeel te behouden en om nieuwe medewerkers aan te
trekken. Het is een algemeen bekend probleem om personeel in de ouderenzorg te werven.
Als verzorgenden de keus hebben, werken ze veelal liever in een comfortabele nieuwe
accommodatie dan in de inmiddels toch wel vergane glorie van Geldershof.
De andere belangrijke gebeurtenis dit jaar was de herstructurering van het Management.
Als cliëntenraad hebben wij moeten strijden om een passend aantal management uren voor
Geldershof te verkrijgen. En gelukkig is dit gelukt! De bewoners en cliënten van Geldershof
hebben recht op kwalitatief goede zorg en de medewerkers op kwalitatief goede begeleiding
en daar zijn nu eenmaal een passend aantal management uren voor nodig.
Ook heeft de Cliëntenraad van Geldershof eind 2017 afscheid genomen van 3 leden en
moesten er nieuwe leden worden geworven om de continuïteit van de Cliëntenraad te
waarborgen, wat nodig is om in samenwerking met het Managementteam de belangen van
de bewoners en cliënten te kunnen behartigen.
Het is jammer dat in de wandelgangen wel eens te horen is dat de Cliëntenraad als iets
lastigs wordt ervaren. Laten wij één ding duidelijk maken…….. wij zijn er om de belangen van
de bewoners en cliënten te behartigen en willen voor hen het allerbeste wat mogelijk is
binnen de geldende kaders. Dat is toch wat iedereen wil, of zou moeten willen?
Door heldere, eerlijke communicatie en een goede samenwerking met alle betrokken
partijen moet dat toch te realiseren zijn? Wij gaan 2018 met vertrouwen in en kijken uit naar
samenwerking en overleg met alle partijen om samen tot het best mogelijke resultaat te
komen!
Tenslotte nog een woord van dankbaarheid voor alle medewerkers die het afgelopen jaar
door personeelsgebrek onder grote druk hebben moeten werken. Hartelijk dank voor jullie
inzet en liefdevolle zorg voor de bewoners van Geldershof .
Patricia Sabel
Voorzitter Cliëntenraad Geldershof
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Samenstelling en bezetting Cliëntenraad
Het is de bedoeling dat de Cliëntenraad van Geldershof uit 5 of 7 leden bestaat.
In 2017 hebben de volgende personenafscheid genomen van de raad:
Mevrouw Irene Derksen (lid),
Mevrouw Sien van de Klooster (lid en afgevaardigde Menucommissie)
De heer Cees de Moor (plaatsvervangend Voorzitter).
Deze 3 personen zijn uitgezwaaid met een blijk van waardering en dankbaarheid voor alles
wat zij jarenlang hebben gedaan en hebben betekend voor de Cliëntenraad van Geldershof.
Toegetreden nieuwe leden in 2017 zijn de heer. F. Veringmeier, de heer W. Bruggeman
en mevrouw P. Sabel.
Met ingang van 1 januari 2018 is de samenstelling van de Cliëntenraad als volgt:
Mevrouw Corrie Kersten – Knöps Secretaris
Mevrouw Patricia Sabel
Voorzitter
Mevrouw Nellie Tanis – Hoek
Lid
Mevrouw Anja Rijerkerk – Baart
Lid en Notulist
De heer Frits Veringmeier
Lid
De heer Wim Bruggeman
Lid

Contactadres
De Cliëntenraad is te bereiken via de Secretaris.
Alle correspondentie per post of per mail kan naar de Secretaris worden verzonden.
De Secretaris zal zo nodig de Voorzitter en alle leden informeren over de ingekomen post.
Correspondentie voor de Cliëntenraad van Geldershof kan worden gestuurd naar:
Per post
Secretaris Cliëntenraad Geldershof
Mevrouw C. Kersten – Knöps
Kerkring 5
3244 AH NIEUWE-TONGE

Per mail
Secretaris Cliëntenraad Geldershof
Mevrouw C. Kersten – Knöps
ckerstenknops@hotmail.nl

Bevoegdheden Cliëntenraad
Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van1 juni 1996
kan de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
De Cliëntenraad is geen klachtencommissie, maar een invloedrijk en meedenkend
adviesorgaan dat functioneert door overleg met het Managementteam van Geldershof.
Het doel is om door samenwerking tot het best mogelijke beleid te komen voor het welzijn
van de bewoners en cliënten van Geldershof. En indirect ook voor het welzijn van
de medewerkers, want het is belangrijk dat het goed gaat met hen. Zij zijn de mensen op de
werkvloer die de cliënten en bewoners verzorgen. Zonder hen is er geen goede en liefdevolle
zorg mogelijk!
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Verslag per maand van activiteiten en gebeurtenissen in 2017
Het afgelopen jaar is de Cliëntenraad 11 keer bijeen geweest om te overleggen
met de eigen leden, met de Locatiemanager van Geldershof en soms met andere
genodigden/bezoekers van Geldershof of CuraMare.
Er hebben wisselend per maand Overlegvergaderingen met het Management
en Interne Vergaderingen zonder het Management plaats gevonden.
Bij de Interne Vergadering is de Locatiemanager wel even kort aangeschoven om de
Cliëntenraad te informeren over recente zaken.
De belangrijkste punten uit alle Interne Vergaderingen en Overlegvergaderingen waar
de Cliëntenraad zich over heeft laten informeren en waar de Cliëntenraad gevraagd of
ongevraagd advies op heeft gegeven staan per maand hieronder in een willekeurige
volgorde vermeld.

Januari Overlegvergadering
Welzijnscoach mevrouw Riëtte Keijzer heeft de Cliëntenraad geïnformeerd over wat welzijn
is, hoe dit bij de medewerkers wordt gebracht en hoe zij te werk gaat in haar functie.
Zij merkt op dat er de afgelopen tijd activiteiten zijn weggevallen.
Volgens haar is er een plan in de maak dat overkoepelend (hopelijk m.i.v. 1 april) in werking
zal treden. De groepsbegeleiding gaat dan als een eenheid verlopen. In de vergadering van
maart komt zij het plan van welzijn voor de bewoners bespreken.
Er is een gesprek geweest met de heer K. Moerland van de Raad van Bestuur CuraMare
waarom de heer W. Driesse van de Raad van Bestuur CuraMare zijn taken heeft neergelegd.
Er is formeel goedkeuring gegeven aan de tijdelijke Locatiemanager, dat mevrouw Martine
Troost voorlopig is aangesteld als Teammanager. Echter de combinatie van de functies
Kwaliteitsmanager en Teammanager blijkt lastige te zijn. Daarom wordt er wel naar een
nieuwe Teammanager gezocht. Mevrouw Martine Troost is als Teammanager van
Geldershof aangebleven tot na de Prezo keuring.
Er vertrekken steeds goede medewerkers naar andere locaties binnen CuraMare.
Zo is ook Kok Sjaak van de Nieuwendijk vertrokken naar de Vliedberg.
Dat is belastend voor medewerkers die Geldershof trouw blijven en ook lastig voor de
bewoners die met wisselende medewerkers te maken krijgen.
De tendens van vertrekkende medewerkers baart de Cliëntenraad en het Managementteam
dan ook zorgen.
Het ziekteverzuim van de medewerkers ligt momenteel hoog, wat mede wordt veroorzaakt
door langdurig zieken. Het hoge ziekteverzuim in combinatie met het vertrekken van
medewerkers heeft de werkdruk van het werkende personeel in Geldershof verhoogd.
Zorgkaart Nederland heeft Geldershof een 7,9 gegeven. Wat een mooi cijfer is. Enkele
negatieve reviews zullen worden besproken om er zo mogelijk iets mee te doen.
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De Cliëntenraad heeft gevraagd om inzicht naar de besteding van de Van Rijn gelden op de
woongroepen. Per woongroep was er vanuit Welzijn en Trots € 500 te besteden.
Er moet verantwoording worden afgelegd over deze gelden.
Er zullen nieuwe leden voor de Cliëntenraad worden geworven, omdat een aantal leden
hebben aangekondigd op termijn de raad na jaren van inzet te zullen verlaten.
Er zal een interne audit betreffende medicatie plaatsvinden en de resultaten van deze audit
worden voor 16 februari doorgegeven aan de Cliëntenraad.

Februari Interne Vergadering
De Cliëntenraad heeft een brief aan de heer Koos Moerland van de Raad van Bestuur
CuraMare geschreven, waarin zij zorgen heeft geuit over het personeelsbestand.
Er is door de Cliëntenraad een positief advies uitgegeven voor het verlengen van de functie
van mevrouw Tea Both als tijdelijke Locatiemanager tot 1 juli 2017.
Naar aanleiding van de kwartaalrapportage Mic-commissie is er een verbeterplan medicatie
opgesteld.
De plannen voor dagbesteding laten een positieve ontwikkeling zien. Het is echter nog niet
gelukt, of slechts gedeeltelijk gelukt ze ten uitvoer te brengen.
Er is begonnen met het werven van nieuwe kandidaten voor de Cliëntenraad.

Maart Overlegvergadering
Mevrouw Joke Quist, Voorzitter van de Identiteitsraad is overleden.
Teammanager mevrouw Tineke Maliepaard is nog steeds ziek.
Teammanager Hospitality Mevrouw Lenie Thijssen is 1 dag in de week werkzaam
in Geldershof.
Welzijnscoach mevrouw Riëtte Keijzer was bij de vergadering aanwezig. Zij vertelde ons
voortaan aan te schuiven bij de teamoverleggen. Inzake het plan Welzijn Bewoners heeft zij
de Cliëntenraad over het volgende geïnformeerd:
- Er is voor de woongroepen een Braintrainer aangeschaft.
- Van Waardigheid en Trots is geld besteed aan een rolstoelfiets.
- Er komt mogelijk een Silverfit. Dat is een fiets (te bedienen met voeten of handen)
welke gekoppeld is aan een beeldscherm.
- Voor het gebruik van de Tovertafel op de woongroepen is een buddy aangesteld.
Deze komt 1-2 keer per week. De Tovertafel zal elke maand rouleren van woongroep.
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Er staat voor algemeen gebruik door bewoners een scootmobiel in Geldershof.
Dit zal bekend gemaakt gaan worden onder de bewoners.
Mogelijk komt er een biljarttafel in de recreatiezaal.
Er is een pannenkoekenmaaltijd gepland voor afdeling Zilverschoon en de
mantelzorgers van Zilverschoon om elkaar beter te leren kennen.
Bezig met een overkoepelend project genaamd Tuinkoffer. Speciaal voor bewoners
die niet naar buiten kunnen, wordt zo buiten naar binnengehaald.

Mevrouw Cobi Hogchem is uitleg komen geven over de training Prikkels op Maat.
Medewerkers van Geldershof hebben deze training gekregen en dat is door hen goed
ontvangen. Alle bewoners met dementie op een woongroep krijgen een persoonlijk
prikkelplan, wat deel uitmaakt van hun Zorgleefplan, om het functioneren voor hun zo goed
en aangenaam mogelijk te maken. Het opgestelde protocol inzake Prikkels op Maat is
uitgereikt aan alle medewerkers. Er is toegezegd dit scherp te houden door deze training 1x
per 2 jaar te herhalen.

April Interne Vergadering
Teammanager Mevrouw Tineke Maliepaard komt wegens gezondheidsklachten voorlopig
niet terug in Geldershof. Haar vervangster als Teammanager is nu mevrouw Andrea Weij.
Zij is deze vergadering bij ons kennis komen maken.
Er is nog geen reactie gekomen op de vraag naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad.

Mei Overlegvergadering
De leden van de Cliëntenraad hebben een inlogcode gekregen voor het online inzien van
de Verbetermeter.
Voorzitter van de Identiteitsraad de heer Jan Leenders is geridderd in Geldershof.
De Cliëntenraad heeft hem een felicitatie gestuurd.
Naar aanleiding van een uitbraak van het Noro virus op de woongroepen komt er een
onderzoek over handhygiëne van het Erasmus MC.
Welzijnscoach mevrouw Riëtte Keijzer was bij de vergadering aanwezig en vertelde onder
andere over de aanpassing in de wellness badkamer, zodat deze weer bruikbaar is voor
bewoners. Na afloop van de vergadering heeft de Cliëntenraad de vernieuwde wellness
badkamer voor bewoners bezichtigd.

Juni Interne Vergadering
Er hebben zich 3 kandidaten aangemeld als lid voor de Cliëntenraad van Geldershof.
De heren Wim Bruggeman en Frits Veringmeier komen 6 juli op gesprek.
De voorjaarsmarkt in Geldershof heeft € 855 opgebracht.
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Leden van de Cliëntenraad zijn niet geïnteresseerd in deelname aan de barbecue voor
vrijwilligers en ook niet geïnteresseerd in het reisje voor vrijwilligers naar Dordrecht vanuit
CuraMare.
De gronden aan de zuidrand van Dirksland voor de nieuwbouw van Geldershof zijn
aangekocht van Estate Invest. De Cliëntenraad wenst graag vroegtijdig bij de plannen voor
de nieuwbouw te worden betrokken.
De Menucommissie heeft aangegeven dat er weinig klachten zijn. Twee keer per jaar
houden zij een enquête onder de bewoners.
Er zijn positieve adviezen gegeven voor:
- Het verlengen van het contract van mevrouw Tea Both als tijdelijke Locatiemanager
tot 31 december 2017.
- Het aanstellen van mevrouw Andrea Weij als Teammanager.
- De stagiaires die tijdens de zomervakantie in Geldershof komen wonen en binnen
de 4 zorglocaties gaan werken. Hiervoor is ook een huurovereenkomst getekend.
Geldershof heeft het gouden Prezo keurmerk geconsolideerd.
Lid van de Cliëntenraad Geldershof mevrouw Irene Derksen geeft aan in augustus afscheid
te nemen.

Juli
In deze maand was de Cliëntenraad met zomerreces en is er niet vergaderd.

Augustus Overlegvergadering
De heer Wim Bruggeman en de heer Frits Veringmeier zijn de nieuwe leden van
de Cliëntenraad en bij deze vergadering voor het eerst aanwezig.
Er is door de Cliëntenraad een brief gestuurd naar de tijdelijke Locatiemanager mevrouw Tea
Both en naar Manager Facilitaire Zaken mevrouw Nieske ter Horst over de door hun
voorgestelde bezuiniging op voeding. De Cliëntenraad is het niet eens met die bezuinigingen
en heeft verzwaard adviesrecht als het om voeding gaat.
Er is een overschrijding van het voedingsbudget met € 10.000. Er wordt gezegd dat dit vooral
de woongroepen zou betreffen. Zij kopen in bij de firma Huuskes, terwijl de woongroepen
op andere locaties inkopen bij de lokale middenstand. De inkopen worden centraal nader
bekeken en er zal een brief volgen vanuit het Management met een nieuw voorstel.
De Cliëntenraad heeft in juli een brief ontvangen van de heer Koos Moerland van de Raad
van Bestuur CuraMare over de herstructurering van de managementuren op de diverse
zorglocaties.
De Cliëntenraad van Geldershof gaat niet akkoord met dit voorstel en geeft hiervoor geen
positief advies af. De locatie Geldershof zou volgens het voorstel veel management uren
moeten inleveren en de Cliëntenraad vindt dat onverantwoord en onacceptabel.
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Ook wat betreft deze herstructurering heeft de Cliëntenraad verzwaard advies.
In de bijeenkomst van 28 augustus met de heer Koos Moerland van de Raad van Bestuur
CuraMare heeft de Cliëntenraad haar visie op de herstructurering uitgesproken.
In juni is er door tijdelijke Locatiemanager mevrouw Tea Both een brief verzonden aan
de familieleden en mantelzorgers van de bewoners in Geldershof betreffende de te
verwachten personeelsproblemen in de zomervakantieperiode met daarbij het verzoek
aan de familieleden en mantelzorgers om wat lichte zorgtaken over te nemen.
Begin juli is per brief gereageerd op de brief van Geldershof over de problemen met
personeelsbezetting door mevrouw Patricia Sabel dochter van bewoonster in woongroep.
Deze brief is ook door andere familieleden en mantelzorgers van de bewoners van de drie
woongroepen meeondertekend. Dit om hun ongenoegen en zorgen te uiten over
de bezetting van personeel. Mede omdat het uitzendpersoneel dat werd ingezet
in de zomerperiode van 2016 abominabel slecht was.
Naar aanleiding van deze brief heeft mevrouw Patricia Sabel op uitnodiging gesprekken
gevoerd met tijdelijke Locatiemanager mevrouw Tea Both en later nog met de heer Koos
Moerland van de Raad van Bestuur CuraMare.
Op 28 augustus was er een bijeenkomst voor de familieleden en mantelzorgers van de 3
woongroepen in de recreatiezaal van Geldershof. Het doel was om met elkaar van
gedachten te wisselen naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zorgen over de gang van
zaken met de personeelsbezetting op de woongroepen. Hierbij waren vanuit Geldershof
aanwezig de tijdelijke Locatiemanager, de Teammanagers, de EVV-ers van de woongroepen
en leden van de Cliëntenraad.
Uit de aangeleverde rapportage van verzuimcijfers blijkt dat het ziekteverzuim aan
het afnemen is, maar nog steeds vrij hoog is.
Er is een toename van de zorg eerstelijnsverblijf wat nog meer druk legt op de medewerkers
van Geldershof.
De heer Wim Nattekaas is aangesteld als Bouwcoördinator om de bouw van het nieuwe
pand voor Geldershof te begeleiden en te coördineren.
Mevrouw Marita Ticheloven, Beleidsmedewerker Thuis en Ouderenzorg, was aanwezig bij
de vergadering. Zij heeft uitgebreid uitleg gegeven over de voortgang van de extra middelen
vanuit Waardigheid en Trots. De gelden worden besteed aan een zinvolle dagbesteding.
Voor elke woongroep is een iPad aangeschaft.
De helft van de medewerkers is getraind voor het Zorgleefplan.
De training Dialoog Voeren is niet echt van de grond gekomen.
De leden van de Cliëntenraad willen het moreel beraad niet faciliteren.
Na een jaar zal dit worden geëvalueerd.
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De Cliëntenraad heeft ingestemd om het project Zwemmen voor Bewoners van
de woongroepen ook in Geldershof aan te bieden.

September Interne Vergadering
Mevrouw Patricia Sabel is met ingang van september lid geworden van de Cliëntenraad.
Bouwcoördinator de heer Wim Nattekaas verwacht dat er kwartaal 2 van 2018 kan worden
aangevangen met de bouw van de nieuwe Geldershof.
Op 6 september begint de Beweegweek. Er worden de bewoners allerlei activiteiten
aangeboden om te bewegen.
Wat betreft de voeding hebben de bewoners van Geldershof hun voorkeur uitgesproken
voor Hollandse gerechten.
Mevrouw Yvonne de Waal heeft voorlichting gegeven over het Kwaliteitskader.

Oktober Overlegvergadering
Het ziekteverzuim onder de medewerkers is nog steeds vrij hoog.
Gedurende afgelopen vakantieperiode zijn er hand- en span diensten ingeroosterd.
Dat is volgens Teammanager mevrouw Marieke Panis goed verlopen.
De eerder voorgestelde audit handhygiëne van het Erasmus MC naar aanleiding van
het uitgebroken Noro virus in Geldershof is vervangen door een interne audit.
De Menucommissie houdt twee keer per jaar een enquête over voeding onder
de bewoners van Geldershof. Volgens Teammanager Hospitality mevrouw Lenie Thijssen
zijn er geen klachten en/of problemen met de voeding. Zij zal het verslag doorgeven aan
de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad heeft nog geen positief advies uitgebracht op de aanvraag voor het zelf
inkopen bij lokale leveranciers en het zelf koken op de woongroepen. De zaken zijn nog niet
goed georganiseerd en uitgezocht. Het voorstel is om een pilot te draaien op 1 woongroep.
In oktober heeft de Cliëntenraad buiten de maandelijkse vergadering om nog een extra
overleg gehad met de heer Koos Moerland van de Raad van Bestuur CuraMare en
de Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad om tot een oplossing te komen over de plannen
van de Herstructurering Management. De Cliëntenraad vond dat Geldershof enorm
benadeeld werd in het voorstel dat er lag. Er is ons toen toegezegd dat er een nieuw voorstel
voor de managementuren van Geldershof zal komen.
Op 9 oktober heeft de Cliëntenraad de presentatie van het 4-Ogenproject aan
de familieleden en mantelzorgers van de woongroepen bijgewoond.
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November Interne Vergadering
Mevrouw Carola Wahlbrinck is gestart als Geestelijk Verzorger in Geldershof.
Zij is bij de vergadering aanwezig om zich voor te stellen en uitleg te geven over haar
werkzaamheden voor de bewoners van Geldershof.
Bouwcoördinator de heer Wim Nattekaas is aangesloten bij de vergadering om ons bij te
praten over de nieuwbouw van Geldershof. Er is afgesproken dat hij ons maandelijks op
de hoogte zal houden van de voortgang.
Hij vertelde ook dat er tijdens het bouwproces subcommissies zullen worden samengesteld
uit diverse disciplines om mee te denken en mee te praten over de nieuwe Geldershof.
Welzijnscoach mevrouw Riëtte Keijzer heeft ons bijgepraat over de Snoezelexpress.
De interactieve dieren zijn een succes. Er is 1 interactieve poes geschonken aan woongroep
Wilgenroos. Mogelijk kunnen er meer worden aangeschaft via Vrienden van Geldershof.
Om jongeren meer te interesseren voor de ouderenzorg worden scholen benaderd voor
een CuraMare breed project.
Op 1 november heeft De Raad van Bestuur CuraMare aan de Cliëntenraad een nieuw
voorstel gestuurd voor de managementuren van Geldershof. Er is ons toegezegd dat
Locatiemanager mevrouw Tea Both 20 uur in Geldershof zal krijgen en dat er 2
Teammanagers zullen zijn: Mevrouw Anja Klok voor 36 uur en mevrouw Andrea Weij voor
18 uur. De Cliëntenraad aanvaardt dit voorstel en stuurt op 1 november een positief advies
aan de heer Koos Moerland van de Raad van Bestuur CuraMare.
Buiten de maandelijkse vergadering om heeft de Cliëntenraad op 2 november een extra
overleg gehad om kennis te maken met de voor Geldershof nieuwe Teammanager mevrouw
Anja Klok. Zij zal per 1 januari 2018 de vervangster van mevrouw Marieke Panis worden,
die per die datum vertrekt naar de locatie Vliedberg. Het gesprek met mevrouw Anja Klok
is positief ervaren.
Per 1 december wordt op woongroep Klaverblad gestart met de pilot voor het zelf
inkopen bij lokale leveranciers en zelf vers koken. Als deze pilot slaagt zal dit op alle 3
de woongroepen van Geldershof worden ingevoerd.
Om de problemen met de personeelsbezetting op te lossen worden er eigen opleidingen
gestart om zo verzorgenden niveau 2 en 3 op te leiden voor de eigen locaties.
Naar aanleiding van de bevinden in de Hygiëne Audit zijn er acties gepland en ook al
uitgevoerd voor de verbetering van hygiëne.
In de MIC-rapportage zijn veel meldingen over medicatie.
De presentatie vorige maand van het 4-Ogenproject heeft niet voldaan aan
de verwachtingen van de familieleden en mantelzorgers. Heroverweging of dit project
zo moet doorgaan is raadzaam. Het zal ook in de CCR besproken gaan worden.
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December Overlegvergadering
Buiten de vergadering om is er voor de Cliëntenraad nog een extra overleg geweest
met tijdelijke Locatiemanager mevrouw Tea Both en de heer Koos Moerland Raad van
Bestuur CuraMare over de samenwerking en vertrouwen tussen de Locatiemanager
en de Cliëntenraad.
De heer Dick Hoek, CEO Controller CuraMare, is deze laatste vergadering van het jaar
aanwezig voor het bespreken van de conceptbegroting voor Geldershof. Er is in 2017
in totaal € 25.000 tekort op de post Voeding. De begroting voor 2018 sluit wel positief.
Het lang en middellang ziekteverzuim is in Geldershof nog steeds vrij hoog.
Er komt toch een vervolg op het 4-Ogenproject na het inventariseren van de gegevens.
De planning is om 1 keer per 2 maanden een nieuwsbrief uit te doen over de ontwikkelingen
nieuwbouw Geldershof.
Er wordt een verlengd advies voor onbepaalde tijd afgegeven voor de verhuur van
de appartementen Kamille aan de studenten.
Het Managementteam van Geldershof zal naar aanleiding van de doorgevoerde
Herstructurering Management per 1 januari 2018 bestaan uit:
Locatiemanager mevrouw Tea Both
20 uur
Teammanager mevrouw Anja Klok
36 uur
Teammanager mevrouw Andrea Weij
18 uur
De Cliëntenraad heeft met dankbaarheid voor hun inzet en werkzaamheden afscheid
genomen van 2 leden: mevrouw S. van de Klooster (lid en afgevaardigde Menucommissie)
en van de heer C. de Moor (plaatsvervangend Voorzitter). Per 1 januari 2018 zijn zij uit
de Cliëntenraad.

Uitgegeven positieve adviezen in 2017
Februari
Juni
Juni
Nov

Verlenging contract tijdelijke Locatiemanager mevrouw Tea Both
tot 1 juli 2017.
Verlenging contract tijdelijke Locatiemanager mevrouw Tea Both
tot 31 december 2017.
Aanstelling nieuwe Teammanager Andrea Weij.
Aangepast voorstel Herstructurering Managementteam Geldershof.
Inclusief definitieve aanstelling van mevrouw Tea Both als Locatiemanager
met ingang van 1 januari 2018.
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