De Cliënten Participatiegroep De Menning heeft op 11 oktober 2017 overleg gehad met de
locatiemanager Herman Gaarman.
De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde:
Bewoners en medewerkers kijken terug op een geslaagd feest t.g.v. het 50 jarig bestaan van
De Menning.
De bezetting en inzetbaarheid van zorgmedewerkers in De Menning gaat problemen
opleveren. Zorg verlenen zoals de medewerkers het willen, ingaan op alle zorgvragen, wordt
problematisch. Daarnaast moet de zorgexpertise omhoog. Op 15 oktober starten 2 nieuwe
verpleegkundigen in de zorg. Zij gaan zich vooral bezighouden met de vormgeving van de
nieuwe teams en procescoaching krijgen speciale aandacht. De CPG wil graag op de hoogte
worden gehouden over de veranderingen, de oorzaken en de aanpak hiervan.
Een beslissing over de nieuwbouw/verbouw van De Menning wordt voorafgegaan door een
onderzoek naar de doelgroepen die binnen De Menning gehuisvest en verzorgd gaan worden.
Dit onderzoek, de capaciteitsplanning, is nog niet afgerond. Een deadline is niet bekend. In
het verleden heeft een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden. Onduidelijk is de stand van
zaken. De CPG mist visie en daadkracht in dit traject en wil weten waar het naar toe gaat. Er
gaat een brief naar de RvB waarin zorgen over de huidige gang van zaken worden geuit.
Herman Gaarman heeft de conceptbegroting ontvangen. De CPG wil graag afzonderlijk
praten over de personele bezetting. Duidelijk moet zijn waar de zorgpunten van de CPG
liggen. CPG wil graag zicht houden op de begroting en vraagt om verstrekking op korte
termijn. Op18/10 wordt een bespreking gepland o.a. over de begroting.
Leden van de CPG vragen bewoners naar hun ervaringen met zorg en huisvesting binnen De
Menning. De reacties zijn overwegend positief. Vooral de inzet van de medewerkers wordt
erg gewaardeerd. Het aantal bewoners dat gebruik maakt van de dagopvang neemt toe. Deze
cliënten worden niet of nauwelijks benaderd over hun bevindingen over zorg en huisvesting.
De CPG heeft behoefte om ook de mening van deze cliënten en/of hun contactpersoon te
vernemen. Een plan van aanpak wordt in de volgende vergadering besproken. In de a.s.
Menningkrant wordt lezers gevraagd naar suggesties over dit onderwerp.

De volgende CPG vergadering op woensdag 13 december a.s.
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