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Vergadering d.d. 15 maart 2018

Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken?


In het kader van het onderwerp ‘Licht in ons verpleeghuis’. (is er voldoende en goed licht in de slaapkamers, de huiskamers en in de gangen van het verpleeghuis?) is de vragenlijst vanuit de teamcoaches van
de 4 wijken teruggekomen. Hun antwoorden zijn een eerste stap in het
aankaarten van dit onderwerp bij de directie van Zuyder Waert. Inmiddels is dit ook besproken in de CR-vergadering. De directeur Zorg intramuraal heeft de vragen omtrent dit onderwerp meengenomen en komt
er in de volgende vergadering op terug. Wellicht kan een inspectieronde
m.m.v. een deskundige georganiseerd worden.



De Familieavond is aanstaande!! Op 10 april organiseert de cliëntenraad een familieavond met als onderwerp “Beleef het”. Tijdens deze
Familieavond kunt u kiezen uit 6 workshop waarvan u er 2 kunt volgen.
Alle eerste contactfamilie heeft inmiddels thuis een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Aanmelden kan tot 6 april as. bij cr-zuyderwaert@magentazorg.nl



Andere onderwerpen van bespreking tijdens de vergadering van 15
maart jl.:

Activiteiten van de CR-leden


Met de afvaardiging van voorzitter
Elsbeth Hartkoorn, neemt de CR Zuyder Waert deel aan een werkgroep
“Medezeggenschap 2.0”. Deze
werkgroep, waarin ook leden van verschillende andere lokale cliëntenraden zitting hebben, onderzoekt de
modernisering van de medezeggenschap van cliënten (en hun familie) in
onze organisatie. Omdat de Wet medezeggenschap cliënten in de Zorg
(de Wmcz) in 2019 wijzigt, is anticiperen op deze nieuwe wet noodzakelijk.
Ook de samenwerkingsovereenkomsten, de convenanten en/of de huishoudelijk reglementen de alle lokale
raden (en dus ook die van de Cr Zuyder Waert) zullen moeten worden

De volgende vergaderdata van de
cliëntenraad zijn:
26 april en 22 mei 2018



Klachtenoverzicht.



Client-tevredenheidsonderzoek (ICTO).



Kwaliteitsplan 2018.

De cliëntenraad van Zuyder Waert bestaat
uit (vanaf 1 januari 2018):



Huiskamerbijeenkomsten.

Dick IJff (Stolp)
Henny Nijman (Kust)
Rein Dijkstra (Stolp)
Elsbeth Hartkoorn (voorzitter / Waterkant)
Gerda Bakker (Stolp)

KOMT U DE
CLIENTENRAAD
VERSTERKEN?
De CR verwelkomt graag, als
nieuw lid, familieleden of
mantelzorgers vanuit alle 4 de
wijken van ons huis!

