EERSTE HALFJAAR OVERZICHT 2021
CLIËNTENRAAD BUITENSLUIS

Voorwoord
Het afgelopen half jaar stond nog volop in het teken van Covid 19. Met het vaccineren van bewoners
en medewerkers en hopelijk ook veel mantelzorgers lijkt het ‘normale leven’ met de versoepelingen
weer een beetje terug te komen. Met het openstellen van de bibliotheek en het terras van café
Amalia kunnen de mensen elkaar weer ontmoeten met inachtneming van de maatregelen maar
terughoudendheid is nog altijd geboden. Wij hopen op een mooie zonnige en veilige zomer!

Vergaderingen
-

-

-

-

In de eerste zes maanden van 2021 hebben we nog digitaal vergaderd, zowel met de
Bestuurder als met onze Cliëntenraad. Deze vergaderingen betreffen: het bespreken
van/beoordelen van/adviseren in /instemmen met, zowel bestuurlijke, personele als
bewoners gerichte zaken. Het streven en de hoop is vanaf juli of augustus dit jaar weer fysiek
te kunnen vergaderen, met inachtneming van de geldende regels.
Een keer per maand vindt een overleg plaats met een aantal medewerkers van Wijkzorg en
met een aantal leden van de Cliëntenraad, waaronder mevrouw Riet van der Kruyk. Dit
overleg is opgezet om Wijk- en thuiszorg meer binnen het gezichtsveld te krijgen en om te
kijken wat de Cliëntenraad daaraan kan bijdragen.
Sinds vorig jaar juli vindt met enige regelmaat een overleg plaats met 2 medewerkers van het
Locatieteam en Ineke Korbijn en Dirk Kersten. Het doel van deze vergadering was om in
Coronatijd bevindingen en beslissingen van het Locatieteam te vernemen, welke waren
genomen i.v.m. de bezoekregeling. Tevens ervaringen uitwisselen t.b.v. het maken van een
evaluatie en draaiboek dat bruikbaar moet zijn bij een mogelijk nieuwe uitbraak. Uiteraard
komen er ook andere zaken aan de orde over zorg en welzijn. Het overleg vindt nu eenmaal
per maand plaats.
Met de afdeling Communicatie worden ook regelmatig gesprekken gevoerd door Elly Vink
en Piet de Groot om te kijken hoe de Cliëntenraad herkenbaarder en toegankelijker kan
worden.

Cliëntenraad Buitensluis
-

De benoeming van een voorzitter en secretaris als dagelijks bestuur moet plaatsvinden
tijdens een fysieke vergadering en gerealiseerd zijn voor het einde van 2021.
Tevens is de Cliëntenraad op zoek naar een nieuw lid, de wens is om een jong iemand aan te
trekken met een frisse blik die bekend is met Thuiszorg.
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Huishoudelijk Reglement en Medezeggenschapregeling Cliëntenraden
In maart 2021 zijn het Huishoudelijke Reglement en Medezeggenschapsregeling CR aangenomen
door beide Cliëntenraden.
Instemming; beide Cliëntenraden hebben in eigen vergadering ingestemd met de Huishoudelijk
reglementen.
Instemming; de gezamenlijke Cliëntenraad vergadering stemt in met de Medezeggenschapsregeling
Cliëntenraden.
Besluit; de bestuurder neemt het besluit de medezeggenschapsregeling Cliëntenraden in het
Bestuurlijk Overleg van 16 maart definitief vast te stellen.

Belangrijkste aandachtspunten 2021
-

Zichtbaar zijn voor cliënten en mantelzorgers door middel van een stuk tekst op de website
en/of in de nieuwsbrief. Dit in samenspraak met de afdeling Communicatie.
Het organiseren van een bijeenkomst met cliënten en mantelzorgers wat in november 2021
plaats moet vinden.
Het houden van huiskamergesprekken met de cliënten en hun achterban.
Betrokkenheid bij verbeterpunten naar aanleiding van een cliënt tevredenheidsonderzoek.

Cliëntenraad Buitensluis, juli 2021
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