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Vergadering d.d. 14 april 2017

Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken?


In de wijken worden de huiskamergesprekken (weer) ingevoerd. Dit
voorjaar is daarmee een begin gemaakt met bijeenkomsten per
wijk. Op de wijken Westertocht en Stolp zijn in april bijeenkomsten
gehouden, op wijk Kust volgt die nog. Leden vanuit de cliëntenraad
zijn bij deze bijeenkomsten afgevaardigden.



Een werkgroepje van uit de cliëntenraad is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe Familieavond. Het ligt in de bedoeling deze avond eind mei of begin juni plaats te laten vinden. Alle contactfamilieleden krijgen een persoonlijke uitnodiging.



De naam-badges die onlangs aan alle medewerkers (en vrijwilligers) zijn verschaft, worden nog onvoldoende gedragen. Vanuit de
organisatie wordt daarop gelet. De cliëntenraad is het daarmee
eens en zal ook op het juiste gebruik van de badges alert zijn.



De cliëntenraad heeft met de locatiemanager gesproken over de
Meldingen Incidenten Clienten (MIC’s). De laatste kwartalen van
2016 laten een verhoogd aantal fouten bij medicatie zien. Het management heeft hierop geacteerd., ook met actie richting medewerkers.

Zonneschermen
De cliëntenraad heeft een ongevraagd
advies uitgebracht aan het management
van Zuyder Waert over de bedienings(on)mogelijkheden van de zonneschermen in de gangen van Zuyder Waert.
Deze schermen gaan bij invallend zonlicht automatisch dicht. Ook op winterdagen wanneer een invallend zonnetje
juist wel gewenst kan zijn. Zon)licht
werkt immers positief voor bewoner en
personeel.
De cliëntenraad heeft brief aan het management geschreven met het verzoek
om te onderzoeken of de automatische
bediening kan worden uitgeschakeld om
zodoende de schermen meer op basis
van voorkeur, handmatig kunnen worden bediend.
Inmiddels heeft het management gereageerd met de aankondiging dat het verzoek in behandeling en onderzoek is
genomen.
Wordt vervolgd….
De volgende vergaderdata van de CR in de
eerste helft van 2017 zijn: 26 mei, 23 juni en
21 juli
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