CPG de Menning; 12-4-2017
Met de manager Herman Gaarman werden door de CPG de volgende punten besproken.
 Aan de huisvestingssituatie wordt gestaag doorgewerkt. Duidelijk is nu dat er nieuwbouw
dient te komen en dat hierin voorzieningen worden ondergebracht voor:
o 30 appartementen voor psychogeriatrische cliënten (ZZP4/5)
o 10 appartementen voor somatische verpleging (ZZP 6)
o 10 appartementen voor diverse cliëntgroepen, o.a. respijtzorg.
In de komende maanden worden de eerste stappen gezet in de bouwkundige opzet ten
behoeve van verder overleg. De CPG zal begin juni eigen ideeën over de
nieuwbouw/appartementen/faciliteiten ter bespreking inbrengen.
 De maatregelen t.b.v. brandveiligheid dienen conform afspraken met de
brandweer/gemeente Westerveld definitief vóór 1 juli 2017 te zijn uitgevoerd.
 Het idee van centrale verstrekking van de broodmaaltijd (i.p.v. in de appartementen) is door
enkele CPG-leden bezien en naast positieve aspecten voor de cliënten zijn een aantal
knelpunten geïnventariseerd. Samen met de leiding zal op andere, vergelijkbare locaties
worden gekeken of en hoe er oplossingen zijn voor de knelpunten.
 Het aantal leegstaande kamers in het centrum is gelukkig flink gedaald: van 9 naar 4 en
binnenkort naar 2.
 De eerste aanzet voor meer afdelingsgericht werken (afdelingsteams) is door het
management bezien. Vooral de planning van de medewerksters is daarbij belangrijk. In de
volgende vergadering komt dit onderwerp meer uitgewerkt aan de orde.
 De notities over “mantelzorgbeleid” en “vrijwilligersbeleid”, die de CRM behandelt leiden tot
een CPG-reactie: hou meer aandacht voor de lokale, zorgcentrum-gebonden activiteiten
van/voor vrijwilligers!
 Voor een betere introductie van nieuwe bewoners zal een werkgroepje met enkele
bewoners worden gevormd.
 Op 19 mei bestaat de Menning 50 jaar. Hieraan zal feestelijke aandacht worden geschonken
op vrijdag 9 juni.
 Het overzicht van de leden van de CPG zal worden geactualiseerd en (met contactgegevens)
bij de receptie worden opgehangen.
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