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Nummer 8. Februari 2015.
Naastenparticipatie en mantelzorg
Langzamerhand wordt het concept naastenparticipatie Brugbreed uitgerold. Op 3 maart is
er een familieavond voor de eerste contactpersonen van de bewoners van Nassau
Odijckhof, Rehoboth en Sparrenheide. De manager zorg, Dagmar Hassink, zal spreken
over naastenparticipatie, nu en in de toekomst. De nieuwe directeur van De Brug, de heer
Harm Hoekstra, zal de toekomst van de instelling toelichten. Verder wordt er informatie
gegeven over het Elektronisch Cliënten Dossier. Tenslotte zal ook de cliëntenraad zich
presenteren. De eerste contactpersonen hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen.
Op 7 april wordt het Mantelzorgcafé geopend. Het is een periodieke bijeenkomst voor
mantelzorgers, waar men informatie kan ontvangen en ervaringen kan uitwisselen. De
eerste bijeenkomst wordt gehouden in het buurthuis van De Brug aan de Sperwerkamp in
Driebergen. Het onderwerp is psychogeriatrie. Nadere informatie volgt.
Prijslijst
De centrale cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht over de prijslijst. Het gaat om de
diensten die De Brug tegen betaling voor de bewoners verricht. Voor de meeste prijzen
geldt een geringe stijging in verband met de inflatie. Maaltijden zijn niet duurder geworden.
De stomerij heeft de prijzen verhoogd, deze verhoging wordt doorberekend.
Vrijwilligers
De centrale cliëntenraad is met de directie in gesprek over het vrijwilligersbeleid.
Aanleiding is een zekere bezorgdheid nu in de toekomst de afhankelijkheid van de inzet
van vrijwilligers op een aantal terreinen groter wordt. Tevredenheid onder de huidige
vrijwilligers en werfkracht onder de inwoners van Driebergen achten wij van groot belang.
De Brug doet mee aan een project over de mogelijkheden om vrijwilligers meer aan de
instelling te binden. Als eerste stap is door De Brug een enquête gehouden onder de
huidige vrijwilligers naar hun beleving, hun tevredenheid en hun wensen. De centrale
cliëntenraad ziet de uitslag hiervan met belangstelling tegemoet.
Nieuwbouw voor Nassau Odijckhof
Nu het besluit is genomen om de nieuwbouw voor de Nassau Odijckhof op de locatie van
Beukenstein te doen plaatsvinden wordt er haast gemaakt met het ontwikkelen van
plannen daarvoor. De cliëntenraad Nassau Odijckhof heeft hierover adviesrecht. Wij zullen
de plannen kritisch bekijken vanuit de optiek van de bewoners.
Alleen wassen wat vuil is!
Bewoners die hun kleding laten wassen via De Brug betalen daarvoor een collectieve
vergoeding die gebaseerd is op de werkelijke kosten. De komende maanden zullen deze
kosten geregistreerd worden, en na een half jaar wordt bekeken of de huidige vergoeding
voldoende is. Dus hoe meer er gewassen wordt, hoe hoger het bedrag dat men in de
toekomst moet betalen. Iedereen heeft er belang bij dat alleen die kleding in de was
gedaan wordt die echt vuil is. De centrale cliëntenraad heeft er bij de directie op
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aangedrongen dat ook de zorgmedewerkers hier attent op zijn, en niet alles wat gedragen
is meteen in de was doen. Mocht u constateren dat er kleding in de was gaat die niet vuil
is, bespreek dit dan met de betreffende medewerkers. Samen kunnen we voorkomen dat
de kosten voor de bewoners van het wassen van hun kleding nog meer stijgen.
Vacatures bij de cliëntenraad Nassau Odijckhof
De cliëntenraad Nassau Odijckhof zoekt personen die zitting willen nemen namens de
bewoners van de afdelingen De Leyen en De Heul. De cliëntenraad vindt het belangrijk
dat alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. Door het overlijden van bewoners komt het
regelmatig voor dat leden de cliëntenraad moeten verlaten. Het blijkt steeds moeilijker om
deze vacatures te vervullen. Is het iets voor u?
Algemene informatie cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ISZ De Brug.
De raad denkt namens de cliënten mee over (beleids)zaken en adviseert. De cliëntenraad
bestaat uit cliënten van ISZ De Brug of hun vertegenwoordigers. Huidige voorzitters zijn:
De heer Carton (wijkzorg en Sparrenheide), de heer Gerlagh (Nassau Odijckhof),
mevrouw Waaldijk (Rehoboth) en de heer Kruse (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 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.
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