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Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken?


De cliëntenraad heeft met het management de reorganisatie van
de wijken geëvalueerd, zoals die in oktober 2016 is doorgevoerd.
De nieuwe werkwijze begint te wennen, aldus één van de teamcoaches, maar het werk doen met minder mensen blijft een uitdaging. Daarnaast worden de teams van Zuyder Waert geplaagd door
een relatief hoog ziekteverzuim. Daarom moeten alle zeilen worden
bijgezet om de roosters rond te krijgen. Afgesproken is om aan het
einde van dit kalenderjaar nogmaals te evalueren.



Het elektronisch cliëntendossier (ECD) wordt op dit moment ingevoerd binnen de wijken van Zuyder Waert. De cliëntenraad heeft
daar uitleg over gekregen.



De cliëntenraad is blij dat de huiskamergesprekken opgepakt gaan
worden. Vooralsnog worden dit voorjaar nog ‘familiecontactavonden’ georganiseerd. Maar in de volgende kwartalen zullen er
huiskamergesprekken worden gehouden in elke (geschakelde)
huiskamer.



De werkgroep ‘Zichtbaarheid van de CR’ is volop actief. Dit voorjaar zal er een familieavond georganiseerd worden en verder buigt
de werkgroep zich o.a. over verbeterde informatie over de CR op
de website van Magentazorg.

De oproep van de
cliëntenraad voor nieuwe leden heeft succes
gehad. In de vergadering van 3 maart jl. is
mevrouw Henny Nijman voor het eerst bij
onze vergadering aanwezig geweest. Henny
zal een aantal keren aspirant CR-lid
zijn en als het lidmaatschap wederzijds bevalt, daadwerkelijk toetreden
tot de CR. Henny vertegenwoordigt
de wijk Kust.
De CR heet Henny van harte welkom
en wenst haar veel succes met haar
CR-taken.
—————————————————
NIEUW! SPREEKUUR VAN DE
CLIENTENRAAD! Aansluitend op de
vergaderingen zullen leden van de CR
spreekuur houden in de hal van Zuyder
Waert. Het eerstvolgende spreekuur is
op 14 april, tussen 13:15 en 14:15 uur
De volgende vergaderdata van de CR in de
eerste helft van 2017 zijn: 14 april, 26 mei en
23 juni
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