Uit de CPG-vergadering van de Menning van 16 mei 2018
Huisvesting
 Herman stuurt de projectplanning op; hij en Jan Bijl zijn er voor verantwoordelijk. Binnenkort start
het PvE-traject ( Program van Eisen)met FAME. De CPG heeft daar al een voorzet voor gegeven.
 Jan Bekhof zit namens de CPG in het projectteam en koppelt terug naar de CPG.
 Uitgangspunt is nog steeds een gebouw voor 40 WLZ-plaatsen voor cliënten met een indicatie
4/5/6.
 Herman heeft recentelijk overlegd met de gemeente Westerveld over visie-aspecten van de
gemeente mbt de nieuwbouw (vormgeving gebouw, aantal/aard van eventuele aanvullende
plaatsen, etc. Het gesprek wordt voortgezet.
 Herman heeft overlegd met Ons Dorpshuis/Dorpsgemeenschap Frederiksoord/Wilhelminaoord
over mogelijke samenwerking/gemeenschappelijke belangen; wordt vervolgd.
 Rekening moet worden gehouden met vaak kort verblijf van nieuwe cliënten vanwege late
opname en met verzorgings-/verplegingsbehoefte aan de bovenkant van de indicatie (of
daaroverheen).
Schoonmaak
 Huidige norm is een keer gedurende 35 min. p.w. Over het algemeen is men tevreden; wel wordt
aandacht gevraagd voor het schoonmaken van de toiletpot ( is zorgaspect).
 Herman stuurt het meest recente audit-rapport aan de CPG.
 Schoonmaakpersoneel gaat aangestuurd worden door de locatie-verantwoordelijke.
Teamontwikkeling
 De 3 teams (Kolk, Zorg, Groep) hebben problemen gehad (samenwerking, verantwoordelijkheid
nemen e.d.), maar het gaat nu duidelijk beter. Formele zaken als vastlegging behoeft extra
aandacht.
 Algemene knelpunten zijn:
o Toenemende zorgzwaarte en grotere zorgvraag dan de indicatie aangeeft; ook:
complexere ELV
o Korte verblijfsduur en dus veel rotatie.
 De CPG vraagt aandacht voor voldoende eenvoudige activiteit met de cliënten op de OASE.
Bijeenkomst met cliënten, contactpersonen en familie wordt gepland op donderdag 27 september om
19.30 uur. Aan de orde komen o.a.
 Verslag over activiteiten CPG
 Huisvesting
 Concept positieve gezondheid: wat houdt dat in en wat betekent het voor de Menning.
Vrijwilligersdag: alhoewel de inhoud van de bijeenkomst in Dwingeloo goed was constateert de CPG dat
veel vrijwilligers niet meedoen of zeggen: een volgende keer doen we niet meer mee. Men mist het
onderling/samen iets doen en zou graag een eigen activiteit opzetten.
Varia:
 Annie geeft aan een frequenter overleg te willen; dit wordt volgende vergadering besproken.
 Annie complimenteert de Menning met de goede opvang rondom het overlijden van haar
moeder.
 Katrien vraagt of de vormgeving van de alarmknop niet (op verzoek) mooier kan, bijv. in een
halssieraad; het draagplezier kan dan toenemen. Herman bekijkt de mogelijkheden.
 Herman maakt melding van een gemeld incident.
Volgende vergadering op woensdag 4 juli om 9.30 uur met o.a. concept-kwaliteitsjaarplan 2019, verslag
kwaliteitsjaarplan 2018, huisvesting en individuele gesprekken (Ria).
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