Bulletin van de Cliëntenraden van ISZ De Brug
Nummer 16, september 2016.
Centrale Cliëntenraad
De voorzitter van de cliëntenraad van Beukenstein, de heer Ruud de Vos, is lid geworden
van de Centrale Cliëntenraad in de vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw
Annemiek Kosterman. De cliëntenraad van Rehoboth heeft een nieuwe secretaris,
mevrouw Monique Kortbeek. Zij wordt lid van de Centrale Cliëntenraad in plaats van
mevrouw Wendela Schenk.
Centrale Cliëntenraad werkt mee aan plan voor zinvolle daginvulling
De afgelopen periode zijn vrijwilligers geworven om te helpen de levensverhalen van
bewoners vast te leggen. In september vindt de eerste voorbereidende bijeenkomst plaats.
Het is de bedoeling dat einde dit jaar de eerste levensverhalen vastgelegd zijn.
De medewerkers krijgen intussen scholing hoe de zorg beter op de wensen van de
bewoners afgestemd kan worden.
De Centrale Cliëntenraad is vanwege het grote belang voor de bewoners bij de uitvoering
van dit project betrokken.
Verhuizing Beukenstein
De bewoners van Beukenstein zijn op 6 september verhuisd naar een tijdelijk onderkomen
in het Woonoord in Doorn. Het gebouw van Beukenstein zal afgebroken worden. Op deze
plaats komt een nieuw gebouw ten behoeve van de bewoners van de Nassau Odijckhof
en Beukenstein.
Wifi voor bewoners en hun familie
De Cliëntenraad van de Nassau Odijckhof heeft aangedrongen op een Wifi verbinding
voor bewoners en hun familie. In Sparrenheide, Rehoboth en de Nassau Odijckhof is dit
nu gerealiseerd. Bewoners en hun bezoek kunnen gratis daarvan gebruik maken. De
bewoner kan hiertoe een aanvraag voor een inlognaam en wachtwoord indienen bij het
servicecentrum. Omdat deze procedure enkele werkdagen duurt moet, als u denkt er
gebruik van te gaan maken, de aanvraag tijdig gedaan worden.
Zorginkoop
Jaarlijks overlegt de directie van De Brug met het zorgkantoor (verzekeraar) over de zorg
die in het volgende jaar gefinancierd kan worden. Evenals vorig jaar was ook dit jaar een
afgevaardigde van de Centrale Cliëntenraad voor dit overleg uitgenodigd. In het overleg dit
jaar lag veel nadruk op de plannen die ingediend waren om de zorg te verbeteren.
Belangrijke vraag vanuit het zorgkantoor was wat de bewoners hiervan zouden merken.
De plannen waren al tevoren door de Centrale Cliëntenraad gezien en goedgekeurd.
Het is een interessante ontwikkeling dat de zorgverzekeraar zoveel waarde hecht aan de
kwaliteit van de zorg en dat de cliëntenraad in het overleg hierover kan meepraten.
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Jaarvergadering cliëntenraad Nassau Odijckhof
De cliëntenraad van de Nassau Odijckhof houdt zijn jaarvergadering op maandag 26
september 2016 van 19.00 – 21.00 uur in de Nassauzaal. Behalve een overzicht van de
werkzaamheden van de cliëntenraad zal er ook aandacht zijn voor de nieuwbouw en de
veranderingen in de zorg. Over dit laatste zal de directeur van De Brug, de heer Harm
Hoekstra, ons informeren. Behalve bewoners en contactpersonen zijn ook andere
belangstellenden hartelijk welkom.
Vacatures in de cliëntenraden: meld u aan!
Een familielid van een bewoner die is overleden kan over het algemeen geen lid blijven
van de cliëntenraad omdat er daarna geen contact meer is met het zorgproces. Daardoor
ontstaan er regelmatig vacatures in de cliëntenraden.
Bent u mantelzorger / contactpersoon van een bewoner en hebt u belangstelling om de
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.
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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