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Centrale Cliëntenraad (CCR)
Als de nieuwbouw van Beukenstein klaar is, dan zal daar niet meer gewerkt
worden met grote afdelingen maar met eenheden van 7 – 8 bewoners. De
teams worden dan ook kleiner. Bovendien is het de bedoeling dat de teams
‘zelforganiserend’ worden. Dat wil zeggen dat de teamleden een grote vrijheid
hebben om zelf hun werk te organiseren. Dit laatste geldt voor alle afdelingen
en teams van De Brug. Bij de voorbereiding hiervan wordt ook de Centrale
Cliëntenraad betrokken. De CCR ziet voordelen maar ook mogelijke nadelen
van de nieuwe werkwijze. Wij zullen de consequenties die het heeft voor de
zorg voor de bewoners nauwlettend in de gaten houden.
Fotowand Rehoboth
Door de welwillende gave van de Stichting Vrienden van Rehoboth is de “salon”
van Rehoboth opgefleurd met een bijna 10 meter lange fotowand.
De foto’s werden gemaakt door Monique Kortbeek, die samen met haar vader
(vroegere bewoner van Rehoboth) in de directe omgeving mooie plekjes heeft
vastgelegd. Hierdoor is de sfeer aanmerkelijk vergroot en is de grote ruimte
veel intiemer geworden. De cliëntenraad van Rehoboth staat ook voor de
verbetering van aandacht en sfeer van het huis en is voornemens op allerlei
fronten activiteiten te ontwikkelen die dat doel dienen. Duidelijk is inmiddels
geworden dat deze natuurfoto’s, waarin veel groen is verwerkt, een
harmonieuze invloed hebben op de bewoners. Zij en hun verzorgers genieten
er elke dag weer van!

1

Omschakeling naar grotere zorgzwaarte
Zowel Rehoboth als Beukenstein (tijdelijk op de locatie Woonoord in Doorn)
hebben te maken met nieuwe opnames van mensen die een zwaardere zorg
behoeven dan in het verleden het geval was. Dit vereist een omschakeling voor
de mensen die in de zorg werkzaam zijn. Aan de training van deze
medewerkers wordt gewerkt. De cliëntenraad volgt dit proces met aandacht,
en overlegt met de leiding als dingen niet naar wens gaan.
Levensverhalen
Een tweede groep vrijwilligers is getraind en klaar om de levensverhalen van
bewoners vast te leggen. Voor de zomer zal een tweede groep levensverhalen
gepresenteerd worden.
Het blijkt dat er ook onder familieleden van bewoners interesse bestaat om het
levensverhaal van hun familielid vast te leggen. De werkgroep wil ook dit
faciliteren en overweegt een aparte training voor familieleden.
Nieuwbouw Beukenstein
De definitieve aanvraag voor de bouwvergunning ligt bij de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Intussen is een sloopbedrijf druk bezig om het oude
gebouw af te breken. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie met de
nieuwbouw begonnen wordt.
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. Voor namen en bereikbaarheid: zie hier onder. Er zijn regelmatig
vacatures in de verschillende cliëntenraden.
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.
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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.

3

