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Nummer 15, juni 2016.
Centrale Cliëntenraad
ISZ De Brug wil de geleverde zorg meer op de behoefte van de bewoner afstemmen. Dit
vraagt om een andere organisatie van de zorg. Er zijn bijeenkomsten geweest met een
brede vertegenwoordiging van de medewerkers om hierover te brainstormen. Ook de
centrale cliëntenraad was hierbij betrokken. Momenteel wordt er gewerkt aan een
'toekomstdroom'.
De centrale cliëntenraad is blij in een dergelijke vroege fase al betrokken te worden bij
plannen voor de zorg.
Centrale Cliëntenraad werkt mee aan plan voor zinvolle daginvulling
Het ministerie van VWS heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor een zinvolle
daginvulling en deskundigheidsbevordering in verpleeghuizen. ISZ De Brug heeft, in
samenwerking met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, hiervoor een
project ingediend. De bedoeling is om de levensverhalen van de bewoners te gaan
vastleggen. Voor de bewoners zelf een mooie herinnering aan wat ze in hun leven
meegemaakt hebben. En voor de zorgverleners geeft het een beter inzicht wie de
bewoner is. Daar kan dan in het contact en in het aanbod van de dagbesteding rekening
mee gehouden worden. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de privacy van de
bewoner: die blijft eigenaar van de informatie en bepaalt wat er mee mag gebeuren.
Leden van de centrale cliëntenraad zitten in de projectgroep en de werkgroepen die het
project gaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat na de vakantie de eerste levensverhalen
opgetekend gaan worden. Vrijwilligers worden hiervoor geworven. Zij krijgen training en
begeleiding voor deze activiteit.
Nieuwbouw Beukenstein
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de plannen voor de nieuwbouw goedgekeurd.
Vanuit het voorlopig ontwerp wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp. De
cliëntenraden van Beukenstein en de Nassau Odijckhof zijn hier bij betrokken.
Op 6 september verhuizen de bewoners van Beukenstein naar Woonoord in Doorn. Dit
houdt verband met de nieuwbouwplannen, waarvoor het oude Beukenstein eerst gesloopt
moet worden. Het is natuurlijk voor de bewoners niet prettig om te moeten verhuizen,
maar de tijdelijke accommodatie is goed, en dat stemt tot tevredenheid.
Cliëntenraad Sparrenheide hield jaarvergadering
De Cliëntenraad van Sparrenheide organiseerde op maandag 18 april een gezellige
middag voor alle bewoners van Sparrenheide in de Vierhoutzaal.
Aanleiding hiervoor was o.a. bespreking van het Jaarverslag 2015 en onderlinge
ontmoeting.
Ongeveer 30 bewoners waren aanwezig die konden genieten van “koffiemet” , in de
pauze een drankje en veel informatie.
Het Jaarverslag riep geen vragen op en werd unaniem goedgekeurd.
Zowel voor als na de pauze luisterden we naar een amusant verhaal door een
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verhalenverteller.
De middag werd afgesloten met een overzicht van lopende en komende aangelegenheden
door de Manager Zorg mevr. Dagmar Hassink, gevolgd door informatie over de activiteiten
voor bewoners door de Stichting Vrienden van Sparrenheide van de voorzitter, mevr.
Henriette van Woudenberg.
Al met al was het een geslaagde en informatieve bijeenkomst voor de bewoners.
Jaarvergadering cliëntenraad Beukenstein
Op 19 april hield de cliëntenraad van Beukenstein een goed bezochte jaarvergadering.
Het uitgebreide jaarverslag over 2015 werd voorgelezen en besproken. Verder vertelde de
directeur van ISZ De Brug, de heer Harm Hoekstra, over de toekomstplannen.
Meegedeeld werd dat, in verband met de nieuwbouw van Beukenstein, de bewoners op 6
september naar het Woonoord in Doorn zullen verhuizen.
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: De heer Carton (wijkzorg en 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 servicecentrum op telefoonnummer: 0343 555 555 of per email
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 email
ontvangen, stuurt u dan een email 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 ook inschrijven voor de digitale
nieuwsbrief die periodiek wordt verstuurd. Op www.iszdebrug.nl vindt u rechtsboven een
knop ‘aanmelden’. Door uw emailadres 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
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