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Naastenparticipatie en mantelzorg
De familieavond op 3 maart was goed bezocht. Over de naastenparticipatie werd duidelijk
gemaakt wat De Brug verwacht van de familie. Het is geen verplichting, maar wel een
verwachting. Het welzijn van de bewoners staat voorop, daar doen wij het voor. Tijdens de
leefplanbesprekingen zullen concrete afspraken gemaakt worden over de bijdrage van de
familie. Er is een checklist gemaakt waarop men kan aangeven welke taken de familie kan
vervullen.
Op 7 april werd het Naastencafé geopend in het buurthuis van De Brug aan de
Sperwerkamp. De bezoekers deelden, onder het genot van een kopje koffie met een
gebakje, hun ervaringen als familielid van iemand die is opgenomen op een
psychogeriatrische afdeling.
Op dinsdag 12 mei vindt in het zelfde buurthuis de eerste bijeenkomst plaats van het
Naastencafé voor familieleden van iemand die is opgenomen met een lichamelijke
aandoening.
Identiteit
Wat betekent een fusie tussen een protestants christelijke instelling en een roomskatholieke voor de identiteit van de nieuwe instelling? De directeur benaderde de centrale
cliëntenraad met deze vraag. De cliëntenraad zal zich er over beraden wat vanuit het
perspectief van de bewoners hierover gezegd kan worden.
Vrijwilligers
De enquête die in december onder de vrijwilligers is gehouden heeft uitgewezen dat de
meeste vrijwilligers tevreden zijn over hun werk en de werkomstandigheden. Bekeken
wordt nu wat er gedaan kan worden om het vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker te maken.
De meeste vrijwilligers zijn op leeftijd. Het is dus zaak om te proberen niet alleen de
huidige vrijwilligers vast te houden maar ook jongeren te interesseren.
De centrale cliëntenraad vindt het, in het belang van de bewoners, belangrijk dat familie en
vrijwilligers optimaal worden ingeschakeld.
Nieuwbouw voor Nassau Odijckhof
Beukenstein was al jaren bezig met plannen voor nieuwbouw. Er ligt een plan dat al de
goedkeuring van de gemeente heeft gekregen. Onderzocht wordt of binnen dit plan de
wensen van De Brug gerealiseerd kunnen worden. Zo ja, dan kan een groot deel van de
ontwerp- en goedkeuringsfase overgeslagen worden. Dan zou er veel sneller met de
vervangende nieuwbouw voor de Nassau Odijckhof begonnen kunnen worden. Komende
maanden zal blijken of deze snelle route mogelijk is.
Zorgleveringsovereenkomsten
De centrale cliëntenraad ontving een aantal zorgleveringsovereenkomsten ter beoordeling.
Veel hiervan wordt door landelijke koepels opgesteld, omdat de regelgeving waarmee
rekening gehouden moet worden grotendeels landelijk bepaald wordt.
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De centrale cliëntenraad kon zich in de voorgelegde overeenkomsten vinden.
Vacatures bij de cliëntenraad Nassau Odijckhof
Tijdens de familieavond op 3 maart is er aandacht besteed aan de vacatures bij de
cliëntenraad van de Nassau Odijckhof. De bewoners van deze locatie zijn niet in staat om
zelf hun belangen te behartigen. De cliëntenraad bestaat daarom uit familieleden.
Regelmatig ontstaan er vacatures vanwege overlijden van een bewoner, en het blijkt lastig
om deze vacatures te vervullen. Momenteel zijn er vacatures bij de afdelingen De Leyen
en De Heul. Zonder informatie over wat er zich op de afdelingen afspeelt kan de
cliëntenraad niet goed functioneren. We doen een dringend beroep op familieleden van
bewoners van deze afdelingen!
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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