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Vergadering d.d. 20 januari 2017

Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken?


Het management van Zuyder Waert heeft besloten dat de huiskamergesprekken weer nieuw leven ingeblazen zullen gaan worden. De CR
zal bij deze gesprekken, die in elke (geschakelde) woonkamer gehouden gaan worden, betrokken zijn. Huiskamergesprekken zullen worden
georganiseerd in de maanden februari, juni en oktober.



De werkgroep Zichtbaarheid CR is volop actief! Op 25 januari komen
zij weer bijeen. De werkgroep zal de eerste voorbereidingen van een
nieuwe Familieavond opnemen en het houden van spreekuren van de
CR op poten gaan zetten.



In maart zal de CR met het management van Zuyder Waert de nieuwe
werkwijzen vanuit de reorganisatie evalueren. Wat gaat goed, wat verdient nog verbetering?



De CR wordt in elke vergadering door de locatiemanager geïnformeerd over de voortgang in de verbouwingsplannen binnen Zuyder
Waert. De CR heeft gesproken over de planning van de verbouwingswerkzaamheden. Er zijn op dit moment al kleine verbouwingsactiviteiten gaande. Zogenaamde ‘moodboards’ en overzichten van hoe het er
in de nieuwe situatie uit komt te zien, zijn binnenkort te zien in de hal.

Eerste vergadering
onder voorzitterschap
van Elsbeth
Hartkoorn.

In de vergadering van 16
december jl.
is Elsbeth gekozen tot nieuwe voorzitter
van de CR Zuyder Waert. U kunt Elsbeth bereiken via de ondersteuner van
de CR.
De CR wenst Elsbeth veel succes in
haar nieuwe functie.
Helaas heeft onze oproep voor nieuwe CRleden nog geen resultaat opgeleverd. Komt
u ons versterken? Neem dan contact op
met de ondersteuner van de CR:
a.jellema@magentazorg.nl / 072-5753679
De volgende vergaderdata van de CR in
de eerste helft van 2017 zijn: 3 maart, 14
april, 26 mei en 23 juni
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