Cliëntenraad Nassau Odijckhof
Jaarverslag 2015
In het verslagjaar was de cliëntenraad sterk onderbezet. Mevrouw Rita Verstijnen verliet de
cliëntenraad wegens overlijden van haar moeder voor wie ze contactpersoon was. Aan het eind van
het jaar konden we gelukkig een nieuwe vertegenwoordiger van de bewoners van De Heul
verwelkomen, terwijl in 2016 ook iemand uit de contactpersonen van De Leyen zal deelnemen.
Eind 2015 had de cliëntenraad de volgende samenstelling:
•
•
•
•
•

de heer Teus Ariesen (De Brink)
de heer Peter Gerlagh ('t Woerel, voorzitter, ook Centrale Cliëntenraad)
de heer Klaas Haan (De Heul)
mevrouw Hanneke Mora (Stuurgroep Naastenparticipatie, Centrale Cliëntenraad)
mevrouw Margriet Vermeij (De Brink)

De cliëntenraad vergadert op de laatste maandag van de maand, uitgezonderd de maanden juli,
augustus en december. Voor iedere vergadering vinden er zo mogelijk voorgesprekken plaats met de
afdelingshoofden. Om de maand komt de manager zorg in de vergaderingen.
De cliëntenraad kreeg één adviesaanvraag, betreffende het dagcentrum dat van 3 naar 2 dagen per
week gaat wegens onvoldoende aanmeldingen. De cliëntenraad vond het voor mensen met een
indicatie voor 3 dagen geen goede zaak, maar vond anderzijds dat de exploitatie ook niet
verliesgevend zou mogen zijn. Daarom werd toch een positief advies uitgebracht.
In januari had de cliëntenraad een gesprek met de coördinator welzijn over de activiteiten die voor
de bewoners gedaan worden. Het aantal beschikbare uren van medewerkers is beperkt. Voor
vrijwilligers is een belangrijke rol weggelegd.
De eerste tekeningen voor de nieuwbouw NOH (op locatie Beukenstein) werden bekeken en
becommentarieerd. Dat de huisvesting in kleine groepen (7 – 8 personen) zal plaats vinden, en dat
iedere unit een uitloop heeft naar terras of daktuin, wordt als positief gezien.
Er vond in het voorjaar weer een onderzoek plaats naar de beleving door de bewoners. De resultaten
waren over het algemeen positief. De punten die voor verbetering in aanmerking komen zullen t.z.t.
nog met de cliëntenraad besproken worden.
De afdeling 't Woerel is een leerafdeling. Hier komen regelmatig groepen stagiairs van
verschillende opleidingen in de zorg. In het verslagjaar zijn twee pilots gehouden om te bekijken of
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het mogelijk is dat een groep stagiairs de afdeling runt, met het vaste personeel met 'de handen op
de rug' als controleur/begeleider. Dit ter verbetering van het leereffect.
In augustus werd er een enquête gehouden over de leefplangesprekken en de vraag of er
ondersteuning bij nodig was. De respondenten waren over het algemeen tevreden over de
besprekingen en de uitvoering van de afspraken. Er bleek geen behoefte aan ondersteuning.
Op 16 november werd de jaarvergadering gehouden. Naast de verantwoording over de activiteiten
van de cliëntenraad gaf dokter Gaby Dewyanti een overzicht over de medische zorg in de laatste
levensfase. Die is vooral gericht op het welbevinden van betrokkene, en niet meer op genezing. Er
werd ingegaan op de afspraken die hierover in het leefplan gemaakt worden. We kunnen terugzien
op een zeer geslaagde avond.
De reglementen van de cliëntenraden kloppen op bepaalde punten niet meer met de werkelijkheid.
Omdat i.v.m. de fusie van ISZ De Brug met Beukenstein de reglementen toch al herzien moeten
worden is geïnventariseerd welke veranderingen in onze reglementen aangebracht moeten worden.
De cliëntenraad is bezorgd over de voortdurende bezuinigingen op de zorg waardoor de
personeelsbezetting steeds krapper wordt, wat regelmatig tot problemen leidt. Ook het feit dat er
geen vaste aanstellingen meer gegeven worden, maar men slechts tweemaal een jaarcontract kan
krijgen, belemmert een goede personele invulling.
Voor 2016 hoopt de cliëntenraad op een goede voortgang van de nieuwbouw.
De participatie van naasten in het zorgproces blijft ook in het nieuwe jaar een belangrijk
aandachtspunt.
Driebergen, januari 2016
p.m.g.
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