Bulletin van de Cliëntenraden van ISZ De Brug
Nummer 21, september 2017.
Cliëntenraad voor extramurale cliënten ingesteld
Voor alle zorglocaties van De Brug is er een cliëntenraad die de collectieve
belangen van de bewoners behartigt. Maar De Brug werkt ook voor mensen die
niet zijn opgenomen, bij voorbeeld dagbehandeling of thuiszorg. Ook deze
mensen hebben recht op een behartiging van hun belangen. Omdat dit
moeilijker te organiseren is dan voor een vaste groep bewoners van een
instelling was er tot nu toe niet in voorzien. Begin augustus is er nu ook een
cliëntenraad voor deze groep cliënten ingesteld. De voorzitter is de heer Hans
Hillebrand, die de cliëntenraad ook in de Centrale Cliëntenraad
vertegenwoordigt.
Centrale Cliëntenraad
De manager Zorg, Dagmar Hassink, is vertrokken in verband met het
aanvaarden van een functie elders. De Centrale Cliëntenraad is betrokken bij
de invulling van de vacature: het formuleren van de advertentie en de selectie
van een opvolger.
De Opbouw heeft een nieuw reglement voor de klachtenbehandeling opgesteld
voor alle aangesloten instellingen. Hierin is ruimte voor een functionaris die
dicht bij de cliënten van de instelling staat en kan helpen bij de procedure van
de afhandeling van een klacht. Een wens van de CCR is hiermee gerealiseerd.
Naar een geschikte persoon voor deze functie wordt nog gezocht.
Levensverhalen
Op 5 juli 2017 is in een druk bezochte bijeenkomst de tweede serie
levensverhalen, voor zover gereed, door de directeur, de heer Harm Hoekstra,
aan de desbetreffende bewoners overhandigd. In september start een derde
groep vrijwilligers met het vastleggen van levensverhalen.
De werkgroep Levensverhalen constateert dat de boeken door de bewoners
worden gewaardeerd, maar dat er nog weinig gebruik van gemaakt wordt door
de medewerkers om de bewoner beter te leren kennen. En dat is toch mede de
bedoeling van dit project.
Nieuwbouw Beukenstein
De bouwvergunning is eindelijk rond. De bouw kan dus binnenkort beginnen.
Het is de bedoeling dat de bewoners van Beukenstein (nu tijdelijk wonend in
het Woonoord in Doorn) en de Nassau Odijckhof medio 2019 naar het nieuwe
gebouw verhuizen. Na het zien van talloze tekeningen gaat nu duidelijk worden
hoe het gebouw in het echt er uit gaat zien. Maar niet alleen het gebouw, ook
het park waarin het gerealiseerd wordt is bijzonder fraai met grote bomen en
waterpartijen. Het terrein ligt momenteel uitnodigend open en het is de moeite
waard om er een kijkje te gaan nemen.

1

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), de
heer Hillebrand (Extramuraal) 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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