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Nieuws vanuit de cliëntenraad
van Zuyder Waert
De CR-Nieuwsflits… om u op de hoogte te
houden!
De cliëntenraad (CR) van Zuyder Waert
streeft er naar om 2 tot 3 maal per jaar een
Nieuwsflits uit te geven. In de Nieuwsflits kunt
u lezen waar de cliëntenraad zich mee bezig
houdt.
Familieavond Activiteitenbegeleiding
(AB):
Op 26 januari jl. is in Zuyder Waert weer een
familieavond gehouden. Onderwerp van
gesprek was ditmaal Activiteiten(begeleiding)
in het verpleeghuis. De opkomst was weer
groot, vele familieleden kwamen meedoen in
één van de workshops die werden gehouden
onder leiding van de Zuyder Waertse
activiteitenbegeleiders zélf.

Afscheid van cliëntenraadsleden:
Er is in het afgelopen half jaar afscheid
genomen van een aantal CR-leden.
Na zich (gezamenlijk) een flink aantal jaren
voor de CR te hebben ingezet hebben Rob
Wagenaar, Eric Sandmann (vanuit Kust), Els
van den Berg (vanuit Stolp) en Karin
Westmeijer (vanuit Waterkant) hun CR-taken
neergelegd.
Daarentegen heeft de
cliëntenraad ook twee
nieuwe leden in hun
midden verwelkomd:
Tom Smits en
Henriette Lautenbach.

Afscheid van Els van den
Berg en Karin Westmeijer door CR-voorzitter Tiny van
Doorn

Workshop met activiteitenbegeleider Gerlinde Kostelijk,
tijdens de familieavond van 26 januari.

De workshops waren erop gericht om vanuit
de familie goede ideeën te verzamelen ten
behoeve van een zinvolle dag-invulling van de
cliënt. Alle ideeën zijn door de medewerkers
van de AB verzameld. Met alle input is men
vervolgens aan de slag gegaan.
In verband met geplande verbouwingswerkzaamheden van de gemeenschappelijke
ruimtes in het ‘centrale gebied’ van Zuyder
Waert, zal een volgende familieavond niet
eerder dan in januari 2017 gepland worden.
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Advies over de reorganisatieplannen
Op 26 februari heeft de raad van bestuur van
Magentazorg aan de cliëntenraden van de 3
verpleeghuizen (Lauwershof in Oudorp,
Oudtburgh in Bergen én Zuyder Waert in
Heerhugowaard) een reorganisatieplan
voorgelegd. Doel was – en is – om
Magentazorg ‘toekomstbestendig’ te maken
zodat de organisatie (financieel) gezond blijft.
De cliëntenraad heeft ruim de tijd gekregen
en genomen om over de aan hen voorgelegde
reorganisatieplannen te denken en te
adviseren. De plannen bestaan uit twee delen:
een plan voor een gewijzigde werkwijze in de
woningen én een plan voor het zogenaamde
“Plein” dat nog dit jaar moet worden
gerealiseerd in het centrale gedeelte van
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Zuyder Waert. Dat Plein moet het gezellige en
bruisende hart van ons verpleeghuis worden
waar tal van activiteiten gaan worden
georganiseerd en waar ook een aantal
winkeltjes komen. De plannen betekenen het
één en ander voor het dagelijks leven van de
bewoners van Zuyder Waert: wie naar het
centrale Plein kán, zal
daartoe ook uitgenodigd
worden. De cliëntenraad
heeft de organisatie
echter met klem
geadviseerd om
bewoners die niet (meer)
kunnen deelnemen aan
centrale activiteiten,
voldoende uitzicht te
geven op activiteiten
(door activiteitenbegeleiders) in de
De reorganisatieplannen

woningen zélf, zodat een zinvolle
dagbesteding geborgd blijft. Verder heeft de
CR de Raad van Bestuur gevraagd om
betrokken te worden bij de uitvoeringstrajecten van de reorganisatieplannen.
Inmiddels zijn leden van de CR ingestapt bij
diverse werkgroepen die gaan meedenken in
de uitvoeringsplannen.
Versterking CR gewenst:
De cliëntenraad is altijd in beweging. Omdat
diverse leden recentelijk afscheid hebben
genomen, is de CR naarstig op zoek naar
versterking. Vanuit alle wijken! Heeft u
belangstelling? Bel of mail dan met de
ondersteuner voor meer informatie! (zie
colofon)

Zaken die (o.a.) in de afgelopen 3
kwartalen op de agenda van de CR
hebben gestaan:
- De tuinen van de woningen.
- Bespreking incidenten en klachten.
- Dragen van naambadges door
personeel.
- Advies over de notitie
Vrijwilligersbeleid.
- Restitutie borg-gelden bij overlijden
(aan nabestaanden) of bij verhuizing
van de bewoner.
- Herplaatsingen van personeel tussen
sommige huiskamers.
- Expertisecentrum Dementie.
- De tandarts in Zuyder Waert
Vrienden van Zuyder Waert:
De cliëntenraad wil u nogmaals attenderen op
het bestaan van De Vrienden van Zuyder
Waert (VvZW). De clientenraad draag deze
stichting een warm hart toe en brengt dan ook
graag onder uw aandacht dat ook ú vriend
kan worden van Zuyder Waert! Met de
donaties die aan VvZW worden gedaan,
worden tal van (extra) activiteiten voor onze
bewoners georganiseerd of zaken aangeschaft
die op andere wijze moeilijk financierbaar zijn.
Zo is in de afgelopen jaren vanuit VvZW geld
gedoneerd voor verschillende artiestenoptredens in de Reek en voor de aanschaf van
bijvoorbeeld een elektrische duo-fiets, een
digitale camera (met wifi) of mobiele
muziekapparatuur. Voor informatie over
Vrienden van Zuyder Waert kunt u contact
opnemen met mevr. Margaret Wamelink:
072-576270

COLOFON - De cliëntenraad van Zuyder Waert bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:

mvr. Tiny van Doorn

Vicevoorzitter: dhr. Rein Dijkstra
Leden:

mvr. Gerda Bakker

mvr. Elsbeth Hartkoorn

mvr. Feitha Dusseau

mvr. Henriëtte Lautenbach

dhr. Hans Eijgel

mvr. Ina Leeuwrik

Notulist:

mvr. Margaret Wamelink

dhr. Tom Smits

Ondersteuner:

mvr. Aukelien Jellema Tel: 072-5753679, via de mail:
a.jellema@magentazorg.nl of cr-zuyderwaert@magentazorg.nl
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