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Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken? .
 De cliëntenraad stelt het op prijs uitgenodigd te worden voor de Huiskamergesprekken die op de Wijken gehouden worden. De CR probeert
altijd om een lid vanuit de raad naar deze gesprekken af te vaardigen.
Huiskamergesprekken zijn voor de cliëntenraad een instrument om met
de achterban in contact te komen (en blijven) en om informatie uit het
huis ‘op te halen’.
 De werkplek van de ondersteuner van de cliëntenraad is veranderd.
Haar werkplek is niet meer in Zuyder Waert maar in verpleeghuis
Oudtburgh, in Bergen. Telefoonnummer en emailadres blijven
ongewijzigd: 072-5753679 / a.jellema@magentazorg.nl

 De cliëntenraad heeft eind maart een brief naar de directeur Zorg intramuraal gestuurd waarin de raad zijn zorgen heeft geuit overeen aantal
situaties op verschillende wijken. De cliëntenraad verneemt met enige
regelmaat zorgen over onvoldoende (gekwalificeerd) personeel en/of
over de zwaarte van de zorg aan de bewoners van ons huis. Over deze
zorgen heeft de CR een goed gesprek gevoerd met het management
van het huis. De CR blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.
 De voorzitter van de cliëntenraad die deelneemt aan de werkgroep
“Medezeggenschap 2.0”, heeft verslag gedaan van de vorderingen van
de werkgroep. Het ligt in de bedoeling dat de werkgroep in de loop van
dit jaar met een advies komt over de inrichting en werkwijze van een
nieuwe (gemoderniseerde) wijze van cliënt– en familiemedezeggenschap in ons huis.

Geslaagde familieavond!
Op 10 april jl. werd de Familieavond gehouden, georganiseerd door de cliëntenraad. Van Zuyder Waert Thema ditmaal
was: “Zinvolle dagbesteding voor uw naaste n het verpleeghuis”.
Er werden 5 verschillende workshop gegeven door professionals uit het huis. Bijvoorbeeld door de muziektherapeute of
door een van de pleinregisseurs.
Zo’n 30 familieleden hebben de Familieavond bezocht. Een volgende Familieavond staat gepland voor november van
dit

De volgende vergaderdata van de
cliëntenraad zijn:
7 juni en 26 juli 2018
De cliëntenraad van Zuyder Waert bestaat
uit (op de foto van links naar rechts) :
Elsbeth Harthoorn (voorzitter / Waterkant)
Gerda Bakker (Stolp)
Rein Dijkstra (Stolp)
Henny Nijman (Kust)
Dick IJff (Stolp)

In opvolging van onze oproep voor
nieuwe leden, op de Familieavond
van 10 april, heeft zich een nieuw
aspirant-lid aangemeld. Maar meer
leden zijn welkom! Informatie is op
te vragen bij de ondersteuner van de
cliëntenraad.

PRAAT MEE, DOE MEE,
Cliëntenraad Zuyder Waert, april 2018

BESLIS MEE !

