Bulletin van de Cliëntenraden van ISZ De Brug
Nummer 20, juni 2017.
Centrale Cliëntenraad (CCR)
De Brug bezit het kwaliteitscertificaat HKZ. Jaarlijks wordt gekeken of de
instelling nog aan de vereisten voldoet. Ook dit jaar is er een controlebezoek
geweest. Het officiële rapport is nog niet binnen, maar ernstige tekortkomingen
zijn er niet geconstateerd volgens de auditor.
Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht een controlebezoek aan
enkele locaties van De Brug. Hierbij werd een aantal zaken geconstateerd die
nog niet in orde waren. Deels heeft dit te maken met de omschakeling naar
zwaardere zorg, waarop procedures aangepast moeten worden en de
medewerkers bijgeschoold. Ook betreft het een aantal technische en
administratieve voorschriften die niet direct consequenties hebben voor de
zorg aan de bewoners. Aan de Inspectie moet gemeld worden hoe de instelling
verbeteringen gaat bewerkstelligen. Deze verbeterplannen zullen ook met de
CCR besproken worden.
Jaarvergadering Rehoboth
De cliëntenraad Rehoboth had 15 juni de jaarvergadering, waarin verslag werd
gedaan aan bewoners en belanghebbenden. Voor het eerst werd hierbij gebruik
gemaakt van de aanwezige WiFi/internetverbinding. Via een laptop werden de
aanwezigen verrast met illustratieve filmpjes op een groot scherm. Het was de
aftrap van een nieuw initiatief: lang leve de kunst!
De cliëntenraad wil deze zomer een start maken met meer kunstactiviteiten
voor de bewoners en de filmpjes toonden aan waarom dat zo goed is voor het
welzijn van de bewoners. In overleg met de activiteitenbegeleiding van ISZ de
Brug werd al begonnen met de schildercursus voor bewoners en ook zij waren
te zien op de film. Daarna werd door het doorknippen van een lint een miniexpositie geopend met kunstwerken van bewoners, die extra feestelijk werd
ingewijd met een glaasje bubbels voor iedereen.
Levensverhalen
Op 5 juli 2017 zal in een bijeenkomst de tweede serie levensverhalen, voor
zover gereed, aan de desbetreffende bewoners overhandigd worden. Na de
vakanties start een derde groep vrijwilligers met het vastleggen van
levensverhalen.
Het is belangrijk bij het aanbieden van tijdsbesteding dat men rekening houdt
met de voorgeschiedenis en de belangstelling van de bewoner. Hierbij speelt
kennis van het levensverhaal een grote rol. De opgetekende levensverhalen
zijn eigendom van de bewoner. Maar het is van belang dat behandelaars en
verzorgenden kennis kunnen nemen van de inhoud. Eventueel met
uitzondering van die onderdelen die de bewoner privé wil houden uit
overwegingen van privacy.
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Nieuwbouw Beukenstein
Het oude Beukenstein is nu gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.
Verschillende werkgroepen, waarin naast medewerkers van diverse afdelingen
ook de CCR participeert, zijn bezig met de invulling van praktische details zoals
wanden en vloeren, verlichting, sanitair en dergelijke.
Vacatures in de cliëntenraden: meld u aan!
Bent u mantelzorger / contactpersoon van een bewoner en hebt u
belangstelling om de collectieve belangen van de bewoners te helpen
behartigen, neem dan contact op met de voorzitter van de desbetreffende
cliëntenraad. Het wordt steeds moeilijker om de vacatures te vervullen.
Vandaar een dringend beroep op u! Voor namen en bereikbaarheid: zie hier
onder.
Algemene informatie cliëntenraden
De cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten
van ISZ De Brug. De raden denken namens de cliënten mee over
(beleids)zaken en adviseren. De cliëntenraden bestaan uit cliënten van ISZ De
Brug of hun vertegenwoordigers. Huidige voorzitters zijn: Mevrouw Koerts
(Sparrenheide), de heer Gerlagh (Nassau Odijckhof), de heer Kooiman
(Rehoboth), de heer De Vos (Beukenstein), de heer Gunster (Woonoord) en de
heer Schravesande (voorzitter centrale cliëntenraad).
Bereikbaarheid
Op iedere locatie is een postvak voor de cliëntenraad. Ook kunt u contact
leggen met cliëntenraadsleden via het servicebureau op telefoonnummer:
0343 555 555 of per e-mail clientenraad@iszdebrug.nl.
Bulletin
Met dit tweemaandelijkse bulletin willen de cliëntenraden van ISZ De Brug
cliënten, familie en belangstellenden op de hoogte houden van hun
activiteiten. Wilt u dit bulletin per e-mail ontvangen, stuurt u dan een e-mail
naar clientenraad@iszdebrug.nl. Wilt u dit bulletin niet meer ontvangen, ook
dat kunt u mailen aan clientenraad@iszdebrug.nl.
Informatie over ISZ De Brug
Om op de hoogte te blijven van bijvoorbeeld bijeenkomsten, activiteiten en
andere ontwikkelingen binnen De Brug kunt u zich vanaf nu inschrijven voor de
digitale nieuwsbrief die periodiek wordt verstuurd. Op www.iszdebrug.nl vindt u
rechtsboven een knop ‘aanmelden’. Door uw e-mailadres achter te laten wordt
u opgenomen in het bestand. Op Facebook en Twitter deelt De Brug
actualiteiten en foto’s. Leuk als u dat volgt. U vindt de informatie
hier: www.facebook.com/iszdebrug en hier: www.twitter.com/iszdebrug
Nieuwe website/webshop: www.voorouderen.nl
Welkom op het nieuwe platform www.voorouderen.nl. De website van
Maaltijdservice De Brug en De Bilthuysen UITbureau voor Ouderen. Beiden een
begrip en een unieke combinatie in de regio. Om het u gemakkelijk te maken
kunt u onze producten en diensten nu ook online bestellen. Met een paar
drukken op de knop bestelt u een heerlijke verse gezonde maaltijd of een
volledig verzorgd UITje.
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