CPG De Menning heeft op 14 juni 2017 overleg gehad met de locatiemanager
Herman Gaarman.
De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde:
Binnen De Menning bestaat de behoefte om de verstrekking van de broodmaaltijd aan te
passen. Nu wordt de broodmaaltijd in de appartementen bezorgd. De mogelijkheid wordt
onderzocht om een centrale winkel in te richten, waar cliënten benodigdheden voor de
broodmaaltijd kunnen ophalen. Herman en Paul gaan naar een instelling waar men positieve
ervaringen heeft met centrale verstrekking en zullen de CPG daarover informeren. De CPG
dringt er bij de locatiemanager op aan om, wanneer de bevindingen positief zijn, deze
wijziging pas in te voeren als het nieuwe gebouw klaar is.
De introductie van nieuwe bewoners van De Menning zal opgepakt worden door Jan
Schaftenaar en Geeske Quist. Jan introduceert nieuwkomers tijdens het gezamenlijk
koffiedrinken bij de aanwezige bewoners.
Op 29 september bestaat De Menning 50 jaar. Om dit op gepaste wijze te vieren wordt een
jubileumcommissie benoemd. Annie Verboom neemt namens de CPG deel aan deze
commissie.
Binnen De Menning gaat men afdelingsgericht werken. Er worden 3 teams geformeerd,
waarbij rekening wordt gehouden met het aantal cliënten, het beschikbare budget en
beschikbare uren. Plantechnisch moet dit leiden tot een voldoende dagbezetting.
Gebleken is dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de “beleef tv” en de “labyrint
fiets”. Het huidige gebruik zit vast op te weinig beschikbare medewerkers en vrijwilligers. De
CPG verzoekt de locatiemanager om meer medewerkers en vrijwilligers op te leiden, zodat
bewoners meer gebruik kunnen maken van genoemde apparaten.
CPG bouwcommissie heeft een wensenlijst voor de nieuwbouw opgesteld.
Er bevinden zich een aantal dubbelingen in de lijst en de vraag is of alle wensen kunnen
worden gehonoreerd. Herman Gaarman neemt deze lijst mee naar “het overleg schetssessie
nieuwbouw”. Een aantal voorzieningen moet opgenomen in het basisplan.
De brandveiligheid in De Menning is gecontroleerd en de inspecteur van de brandweer heeft
een veiligheidcertificaat afgegeven. De Brandveiligheid is op orde gebracht binnen de
tijdplanning.
Cliënten hebben vragen over de nieuwbouw en zijn benieuw hoe het nieuwe gebouw er uit
gaat zien. Met Herman Gaarman wordt afgesproken dat als er een definitieve tekening is,
cliënten, familieleden en belangstellenden worden uitgenodigd om hier kennis van te
nemen.
De volgende CPG vergadering op woensdag 23 augustus ‘17
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