Verslag CPG vergadering van maandag 1 oktober.
Aanwezig: Arend Jan Booij (Lindenhorst), Janny Brug (Havixhorst en CMR lid), Ceciel De
Schutter (Oosterboer), Margré Keizer (teamleider Havixhorst), Hillie Popping (Lankhorst).
Afwezig: Wolly Maat (Dickninge).
Op de agenda staan de ontwikkelingen rond de nieuw te starten afdeling voor jong
dementerenden op de Oosterboer. Het geheel is in de inventarisatiefase. De vraag is of er
jongere bewoners van andere afdelingen gaan verhuizen en/of er alleen nieuwe bewoners
van buitenaf komen en hoe dit vorm krijgt. Nieuwe medewerkers die kiezen voor deze
afdeling hebben competenties nodig op het gebied van structuur en begeleiding. Ook wordt
het personeel geschoold, dit is al gaande. Ook de inrichting heeft de nodige aandacht. Het
onderwerp komt weer ter sprake als Anneke en Carla de vergadering bijwonen.
Volgend punt is het rookbeleid. Er mag gerookt worden op de balkons, de patio’s en de
binnentuin, niet bij de ingang. Hetzelfde geldt voor de bewoners.
Derde punt is de Activiteitenbegeleiding. We bespreken hoe moeilijk het soms is om
bewoners op tijd te laten komen voor een vereniging. Een tip van De Havixhorst: Er wordt
een lijstje uitgeprint met namen en tijden en de verzorgenden van twee huiskamers werken
samen om het halen en brengen goed te laten verlopen.
We worden nog even bijgepraat over de nieuwe plannen voor het café, de aangevraagde
gelden van de Jannes van Echtenstichting zijn toegekend! Er komt een nieuw biljart en er
komt nog een veiling. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Er wordt geconstateerd dat het een rustige zomer is geweest en dat de vacatures goed
konden worden opgevuld.
Er wordt ook geconstateerd dat er teveel wisseling is van artsen. Hiervoor wordt nog naar
oplossingen gezocht.
De MDO scriptie van de Windesheim studenten over vernieuwingen van het MDO, op De
Lankhorst, wordt door de andere afdelingen overgenomen. Inmiddels zijn er twee nieuwe
studenten voor een vervolgstudie.
Volgende vergadering: 29 oktober.
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