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De CR-Nieuwsflits (nieuwe stijl)… 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.
Werkgroep Zichtbaarheid Clientenraad van start:

Afscheid van CR leden Hans

Vanuit de cliëntenraad is een werkgroepje samengesteld die zich tot doel
heeft gesteld om meer bekendheid te
geven aan de cliëntenraad van Zuyder
Waert en het werk dat de raad doet.
De werkgroep heeft naar diverse zaken gekeken die verbeterd zouden
kunnen worden. Zo kan de informatie over de CR die op de website van
Magentazorg staat, verbeterd en ook veel toegankelijker gemaakt worden.
De werkgroep is hierover in gesprek met de afdeling Communicatie. Daarnaast zal informatie over de CR op de zogenaamde whiteboards in de
gangen van Zuyder Waert worden opgehangen. Deze Nieuwsflits van de
CR heeft een nieuwe lay-out en onderzocht wordt of de cliëntenraad ook
een spreekuur kan gaan houden in de hal van ons verpleeghuis. Nadere
informatie daarover volgt.

Hans is CR-lid geweest sinds

Eijgel en Feitha Dusseau.
februari 2010 waarbij hij wijk
Waterkant heeft vertegenwoordigd. Feitha heeft ook bijna 7

jaar in de CR gezeten namens
de wijk Kust. Na zoveel jaar zitting in de cliëntenraad is het nu
tijd voor andere bezigheden. De
CR dank beiden voor hun lange
inzet en wenst Hans en Feitha
het beste voor de toekomst.

Klachtenfunctionaris Ina Klok
Sinds afgelopen voorjaar is klachtenfunctionaris Ina Klok in dienst van Magentazorg. De cliëntenraad heeft inmiddels kennis met Ina gemaakt in een van haar vergaderingen. In het aankomende
jaar zal de CR met Ina overleggen over het klachtenreglement dat sinds dit jaar onder de nieuwe
Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) valt. Daarnaast ontvangt de CR na ieder kwartaal een
(geanonimiseerd) overzicht van de klachten die bij de organisatie gemeld zijn.

De cliëntenraad

wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!
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Afscheid van CR-voorzitter Tiny van Doorn.
In de vergadering van 16 december jl. heeft de CR afscheid genomen voorzitter Tiny van Doorn. Tiny kwam de CR versterken in januari 2009. In 2011 werd zij voorzitter. Tiny heeft met veel enthousiasme de voorzittershamer van de CR gehanteerd. Daarnaast
heeft ze in de loop der jaren aan verschillende werkgroepen deelgenomen, het meest recent in de (bouw)
werkgroepen van de kleinschalige
locaties
De Dijckhoeve (in Koedijk) en Nieuw Varne (in Heiloo) De
CR dankt Tiny heel hartelijk voor haar
inzet voor de cliëntenraad en daarmee de belangen van de inwoners
van ons huis.

Elsbeth Hartkoorn (rechts op de foto)
heeft de voorzittershamer van Tiny overgenomen.

Colofon / Contact opnemen:
De cliëntenraad van Zuyder Waert is
te bereiken via haar emailadres:
cr-zuyderwaert@magentazorg.nl of via
de ondersteuner: Aukelien Jellema,
telefoon: 072-5753679
De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden die de volgende wijken vertegenwoordigen:
Voorzitter: Tiny van Doorn (aftredend)
Vicevoorzitter Rein Dijkstra (Stolp)
Leden:
Gerda Bakker (Stolp)
Dick IJff (Stolp)
Tom Smits (Waterkant)
Henriette Lautenbach (Westertocht)
Jan te Boekhorst (Waterkant)
Elsbeth Hartkoorn (Waterkant)
Feitha Dusseau (Kust) / aftredend
Hans Eijgel (Waterkant) / aftredend

Bezoek onze website:
www.magentazorg.nl

De cliëntenraad zoekt versterking!
In de vergadering van december hebben 3 leden (inclusief de
voorzitter) afscheid genomen van de cliëntenraad. Dat betekent
dat de CR nieuwe leden kan gebruiken. Vooral vanuit de wijk
Kust wordt versterking gezocht maar ook een nieuw lid vanuit
de wijk Westertocht zou een waardevolle aanvulling zijn. Heeft u
interesse in een plek in de cliëntenraad? Neemt u dan contact
op met de ondersteuner van de CR. De contactgegevens lees u
in het colofon hiernaast.

Projectleider Nicole de Reuver
(rechtsonder) met 3 CR-voorzitters

Vanuit het ministerie van VWS is
het traject ‘Waardigheid en
Trots’ (W&T) ontwikkeld waaraan
ook Magentazorg deelneemt. In
het voorjaar van 2016 is door 3
voorzitters van de cliëntenraden
van Oudtburgh, Lauwershof én
Zuyder Waert, een handtekening
gezet onder de plannen voor Magentazorg. Daarvan zult u in de
komende weken merken dat er
een aantal mooie zaken worden
aangeschaft als een ‘Beleef-tv’ of
een zogenaamde ‘Nostalgie-kar”

Nieuwe elektrische duo-fiets
voor Zuyder Waert

Met geld van het Nationaal Ouderenfonds, de
opbrengsten van de verkoop van tweedehands kleding (elke donderdag in de hal van
Zuyder Waert ), de opbrengst van de Zomermarkt én een gift van de Stichting Vrienden
van Zuyder Waert, is afgelopen maand een
nieuwe duo-fiets met elektrische trapondersteuning aangeschaft. Op de foto neemt
pleinregisseur Gerlinde Kostelijk namens Magentazorg de cheque in ontvangst. De CR
hoopt (maar ziet ook al) dat er veelvuldig van
de fiets gebruik zal worden gemaakt!

