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Vergadering d.d. 26 juli 2018

Wat heeft de CR in de laatste
vergadering besproken? .
 De cliëntenraad heeft een nieuw aspirant CR-lid in de gelederen verwelkomd: Jan Bekker heeft deze CR-vergadering bijgewoond en heeft
aangegeven dat hij er de volgende keer ook bij zal zijn. Jan heeft een
naaste die woont in wijk Stolp waarmee deze wijk enigszins oververtegenwoordigd is in de CR. De cliëntenraad doet daarom wederom een
oproep voor nieuwe leden, vooral vanuit andere wijken dan Stolp.
 Op 26 juli heeft de CR afscheid genomen van de teamcoaches Marian
Klos en Arie Kwint. Marjan gaat met leeftijdsontslag, Arie heeft elders
een baan geaccepteerd. De CR dankt beiden hartelijk voor hun inzet
voor de wijken Stolp en Waterkant en wenst hen alle goeds toe voor de
toekomst. Een afgevaardigde vanuit de cliëntenraad is betrokken geweest bij de sollicitatiegesprekken voor 2 nieuwe teamcoaches. Hopelijk kunnen zij vanaf 1 september aan de slag binnen Magentazorg.
 Erna Kiel, vervangend teamcoach voor wijk Westertocht, heeft in de
vergadering kennisgemaakt met de CR. Erna heeft een vaste aanstelling gekregen voor de wijk Westertocht. Zij zal ook werkgroep “Licht in
Zuyder Waert” gaan trekken die zich - op initiatief van de cliëntenraad met dit onderwerp gaat bezighouden. Op 2augustus is de eerste vergadering gepland.
 In het gesprek met de directeur Zorg Intramuraal heeft de CR
vernomen dat binnen Magentazorg het Bureau Accezz is ingeschakeld. Dit bureau zal op de werkvloer een werkprocesanalyses uitvoeren.

Afscheid
Ondersteuner van de cliëntenraad
Aukelien Jellema gaat de CR met
ingang van 1 oktober as. verlaten. Zij
heeft elders een andere baan aanvaard.
Inspectiebezoek
Het management van Zuyder Waert heeft de
cliëntenraad ervan op de hoogte gesteld dat op 31
augustus as. de Inspectie (IGZ) een bezoek aan
Zuyder Waert zal komen afleggen.

De cliëntenraad en de ondersteuner
hebben ook even vakantie.

Eind augustus start de
CR weer. De cliëntenraad wenst u een mooie
en zonnige zomer toe.
De volgende vergaderdata van de
cliëntenraad zijn:
20 september en 1 november 2018
De cliëntenraad van Zuyder Waert bestaat
uit (op de foto van links naar rechts) :
Elsbeth Harthoorn (voorzitter / Waterkant)
Gerda Bakker (Stolp)

 Daarnaast heeft de directeur Zorg ook aangegeven dat er binnenkort een adviesaanvraag door de CR zal worden ontvangen
over de kosten van het merken van de kleding van cliënten,
als zij in Zuyder Waert komen wonen. De CR wacht dit verzoek
om advies af.

Jan Bekker (Stolp)
Rein Dijkstra (Stolp)
Henny Nijman (Kust)
Dick IJff (Stolp)

De cliëntenraad is op zoek naar
nieuwe leden. Heeft u wat tijd
over? Voelt u voor meepraten
en meedenken
met de cliëntenraad? Meld
u dan aan!

Cliëntenraad
Zuyder Waert
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