CPG vergadering De Menning d.d. 17 januari 2018.
De volgende onderwerpen zijn met de locatiemanager van De Menning besproken.


Mededelingen:
Samenspelkoffer.
Dit wordt gezien als een goed initiatief. De bedoeling is dat er een gesprek
gevoerd wordt met de cliënt over zijn of haar situatie, wensen en mogelijkheden.
Op dit moment wordt de scholing van medewerkers voorbereid om inhoudelijk de
juiste gesprekken met de cliënt te kunnen voeren.
Begroting 2018.
De CPG zou graag zien dat de bespreking van het kwaliteitsjaarplan vooraf gaat
aan de vaststelling van de begroting.
De civiele dienst gaat van 2,2 fte naar 0,75 fte. Deze fte’s zijn uitsluitend bestemd
voor de was. Huishoudelijke zorg is hierin niet opgenomen. Inpassing van de
huishoudelijke zorg wordt binnen de Noorderboog nader uitgewerkt.



Contact met cliënten.
De notitie “Cliëntcontact” wordt besproken. De inhoud van de notitie sluit aan op
de inhoud van de notitie “Handreiking zorg”
In een eerdere CPG vergadering werd besloten om de gesprekken weer één op één
te houden met de cliënt in diens appartement. Voor gesprekken met cliënten in de
dagopvang wordt de contactpersoon benaderd. In overleg met de contactpersoon
wordt bepaald of de cliënt bij dit gesprek aanwezig is/ kan zijn.
De contactpersonen kunnen worden benaderd d.m.v. de lijsten van de
receptiemedewerker. De privacy van cliënten is hierbij niet in het geding.



Kwaliteitsjaarplan:
Bedrijfsvoering en kwaliteitszorg worden opgenomen in één jaarplan. De CPG
geeft aan wat de leden belangrijk vinden voor de eigen locatie.
o Broodmaaltijd:
De CPG is het eens met een wijziging in de verstrekking van de broodmaaltijd. In
de toekomst zullen de benodigdheden voor de broodmaaltijd verkrijgbaar zijn in
een winkel in de zorglocatie. De activiteit van cliënten wordt op deze wijze
gestimuleerd. In andere Noorderbooglocaties heeft men goed ervaringen met deze
wijze van broodverstrekking. Met de locatiemanager wordt afgesproken dat de
wijziging pas wordt ingevoerd in de nieuwe De Menning.
o Kwaliteitsmeting:
Medewerkers van “Zorgkaart Nederland.nl” zijn bezig om cliënten van De
Menning te interviewen. De uitkomsten zijn positief en de interviews zijn te lezen
op de website.
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Huisvesting.
Op 22 november jl. hebben leden van de bouwcommissie De Menning de CPG
leden geïnformeerd over de bouwcasus De Menning.
Op 4 december zijn deze plannen besproken met de Raad van Bestuur (RvB).
Volgens de RvB konden de plannen in de toenmalige vorm niet voorgelegd
worden aan de Raad van Toezicht (RvT) omdat zij nadere uitwerking behoeven.
Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt en heeft de RvB bepaald dat
nieuwbouw het uitgangspunt is. De bouwcommissie werkt het Programma van
Eisen (PvE) verder uit, waarna het voorgelegd zal worden aan een aantal
aannemers.
Als alle kosten in beeld zijn, bepalen RvB en RvT of de nieuwbouw definitief door
zal gaan. Concrete data zijn niet afgesproken. Ria Wissink en Jan Bekhof nemen
namens de CPG De Menning deel aan de bouwcommissie.
De CPG vraagt de locatiemanager om een formeel overleg te initiëren met de
Dorpsgemeenschap Wilhelminaoord en met het bestuur van het Dorpshuis
Wilhelminaoord. De CPG zag graag dat deze instanties geïnformeerd worden over
de plannen tot nu toe en worden betrokken bij verdere ontwikkeling daarvan. Ook
het management en de CPG dienen hierbij betrokken te worden. Gestreefd moet
worden naar een win-win situatie. Tini Sanders geeft aan graag uitgenodigd te
worden voor het eerste overleg.



Opvolging secretaris CPG De Menning:
Nu de huidige secretaris van de CPG vertrekt in verband met het verstrijken van
de zittingstermijn, verzoekt de voorzitter de leden om namen aan te leveren van
aspirant CPG leden die eventueel ook bereid zijn om de functie van secretaris op
zich te nemen.
Staande de vergadering worden twee namen genoemd. Deze kandidaten worden
benaderd door een CPG-lid.



Rondvraag:
In de tarievenlijst staat dat men bij vertrek uit De Menning 7 dagen de tijd heeft
om de kamer te ontruimen. Na de 7de dag wordt € 100,-- per dag in rekening
gebracht.
Antwoord Herman Gaarman: ”Deze kosten zijn tot nu toe niet in rekening
gebracht. Alles ging tot nu toe in goed onderling overleg. Nu er kamers leegstaan
is deze regel niet relevant. Feit is dat er een termijn en tarieven genoemd moeten
worden om e.e.a te regelen en af te dwingen bij misbruik.”

Volgende vergadering woensdag 14 maart 2018, om 09.30 uur in De Menning.
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