Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Vredewold
2018
Beste bewoner,
Voor u ligt het jaarverslag van de Cliëntenraad over het jaar 2018.
In dit verslag proberen we zo goed en duidelijk mogelijk uiteen te
zetten waar de CR zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.
Wij nemen aan dat u dit verslag met veel interesse zult lezen.
Mocht u hierover vragen hebben, u kunt altijd contact opnemen met de leden
van de cliëntenraad.
Met vriendelijke groet,
R. van der Til, voorzitter.
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Samenstelling Cliëntenraad
De samenstelling van de cliëntenraad ziet er als volgt uit:
De heer R. van der Til, voorzitter;
Mevrouw M. van der Heide, algemeen adjunct en secretaris;
Mevrouw A. Geertsema, penningmeester;
Mevrouw G. Weggelaar, ziekenbezoekster;
De heer J. Sonnevelt;
Mevrouw T. Dijkhuizen;
De heer K. Leekstra en
Mevrouw R. Jager.

Indien u interesse heeft in het lidmaatschap, maar u wilt eerst wat informatie
inwinnen, dan kunt u contact opnemen met de heer Van der Til,
tel. 0594 – 2803615
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Verzwaard adviesrecht en adviesrecht
In 2018 heeft de Cliëntenraad weer gebruik kunnen maken van zijn
adviesrecht.
De Cliëntenraad is in 2018 door de directie 1 keer om een
instemmingsaanvraag gevraagd.
Deze instemmingsaanvraag betrof het volgende:
- Privacy Statement
Naast de bovengenoemde adviesaanvragen heeft de Cliëntenraad in zijn
vergaderingen en in de overlegvergaderingen met de directie o.a. gesproken
over de huiskamers in Vredewold, Kwaliteitsplan, financiën, bouw en verbouw
en andere zaken die aan de orde komen.
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Scholing
Alle leden van de Cliëntenraad hebben het recht om scholing te volgen, zodat
zij de taken die horen bij zitting in de CR, zo goed mogelijk uit kunnen voeren.
Dit jaar is hier geen gebruik van gemaakt.

Contact met de achterban
De Cliëntenraad van Stichting Vredewold probeert de achterban zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van de behandelde en activiteiten van de
raad.
De vergaderingen van de CR worden via de kabelkrant kenbaar gemaakt.
Alle nieuwe bewoners van Stichting Vredewold ontvangen bij opname een
folder over de CR.
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Vergaderingen
Het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad vierwekelijks vergaderd, bij deze
vergaderingen schuift de sectormanager zorg aan. Naast de eigen
vergaderingen heeft de Cliëntenraad vijf keer om de tafel gezeten met de
algemeen directeur.
Een keer is overleg geweest met mw. K. Wijnia en mw. N. van Zweden, beide lid
van de Raad van Toezicht.
Tot zover het jaarverslag 2018 van de Cliëntenraad van Stichting Vredewold.
Wij hopen dat het voor iedereen duidelijk is wat de raad in het afgelopen jaar
heeft gedaan.
Ook in 2019 zal de Cliëntenraad weer zijn best doen.
Uiteraard is de CR ook in 2019 weer geïnteresseerd in de mening van zijn
achterban. Dus heeft u goede ideeën, of zit u met vragen, aarzel dan niet om
deze te laten weten aan de afzonderlijke leden of schriftelijk in te leveren bij de
receptie.

Namens de Cliëntenraad,
R. van der Til, voorzitter.
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