Verslag overleg Cliënt Participatie groep (CPG) WZC Irene
Datum: 20-07-2018
Aanwezig: mw. Klement, mw. Strik, Marianne Jansen, Ben Mol, Fenna Bentum,
Margreet van Dijk, Evelien Hoogvliet en Jikke Nederhoed
Afwezig:
Notulist: Jikke Nederhoed
Margreet heet een ieder van harte welkom.
Toevoeging agendapunt: ontwikkelingen restaurant/brasserie
Verslag vorig overleg:
Er zijn geen op of aanmerkingen t.a.v. het vorige overleg
Mededelingen:
-Huub Rommers bestuurder Zorggroep Noorderboog gaat ons verlaten. Huub is 7
jaar betrokken geweest bij Zorggroep Noorderboog. Per 1 september gaat hij
aan de slag als bestuurssecretaris bij Zorggroep Almere.
-Tonny Ploeger heeft de keus gemaakt om te stoppen met haar werkzaamheden
binnen Zorggroep Noorderboog. Tonny heeft deze week haar werkzaamheden
overgedragen aan diverse collega’s.
-Eric Roelofs gaat Zorggroep Noorderboog verlaten. Eric gaat per 1 september
werken als Manager hospice Enschede en Hengelo, tevens wordt hij manager van
vrijwillige terminale thuiszorg.
-Er is een start gemaakt met een nieuwsbrief voor bewoners, aanleunbewoners
en medewerkers. De nieuwsbrief zal 1 x per 2 maanden uitkomen. Voorheen
kregen de medewerkers voor alle bijzonderheden een memo, dit is nu gestopt.
-Terugblik Multiculturele markt: logistiek goed in orde, was gezellig, groot
succes.
Bezoekers aantal was boven verwachting daar het erg heet was, training TT,
wijkfeest in de Haveltermade.
Hapjes waren allemaal gemaakt door collega’s uit hun land van herkomst.
Opbrengst van deze dag €950, - dit voor Welzijn bewoners Irene.
-Terugblik Barbecue in de binnentuin: logistiek goed in orde, gezellig, geweldig
mooie afsluiting met de Altiband. Was een feestje, voor herhaling vatbaar.
Erg leuk om te zien dat bewoners van Cosis (Promenscare) ook aanwezig waren
bij het optreden van de Altiband.
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Optreden van de Altiband was mogelijk gemaakt door stichting Jannes van
Echten.
-Bewoners van Cosis wonen in de onderste twee etages in de Reestlanden,
sluiten bij diverse activiteiten aan in het Irene. Grote groep bewoners komen 1 x
per maand koffiedrinken in het Irene.
Binnenkort heeft Margreet een gesprek met de Manager van Cosis, wat kan Irene
en Cosis voor elkaar betekenen.
-Er is een oriënterend gesprek geweest met de Manager van Villa Petit Paradis
kinderopvang. Villa Petit is opzoek naar ruimte voor kinderopvang peuters.
Er is een appartement in de Reestlanden bekeken en er is ook gekeken naar de
mogelijkheden in de binnentuin.
-Ontwikkelingen restaurant/brasserie is groeiende, er wordt met regelmaat
gebruik gemaakt van een verjaardag arrangement. De kleine kaart voor
medewerkers loopt goed, m.n. soep en tosti’s.
Brasserie draait momenteel op vraag en aanbod, ene keer koffie met appelgebak
en een andere keer een pannenkoek.
Warme maaltijden op de avond is groeiende, zo ook de broodmaaltijd om 17.00
uur in het Atrium.
Een mooie ontwikkeling om te zien is dat ook de koffieochtend in het Atrium
steeds beter wordt bezocht.
Voor ontmoeting is men in beweging.
- Spelletjes middag het aantal bezoekers is wisselend. Erg leuk om te zien dat bij
mooi weer de spelletjes in de binnentuin worden gedaan.
Het gebruik van de binnentuin is groeiende. Steeds meer bewoners,
aanleunbewoners, mantelzorgers, gasten weten de weg naar de binnentuin te
vinden.
- Vanuit Waardigheid en Trots wordt er voor locatie Irene een Barbecue
aangeschaft zodat de BBQ bij mooi weer ook spontaan kan worden aangestoken.
Ook was er de wens van partytenten. N.a.v. de BBQ zijn wij hier toch op terug
gekomen daar het heel veel werk is om partytenten op te zetten, je zit met
opslag ruimte.
Voorkeur gaat uit naar twee grote parasols 4x4m waarbij de voet in beton is
gegoten.
Alle leden van de CPG staan hier unaniem achter dat dit wordt aangevraagd en
gerealiseerd.
- Zinvolle dagbesteding: groep bewoners gaat op stap met de paardentram,
groep bewoners gaat naar Taman Indonesia, bewoner heeft een massage gehad,
er is gezwommen met een bewoonster etc.
- Scholing deskundigheid bevordering staat op de planning.
-Qwiek up is geleverd en wordt veelvuldig op de huiskamer gebruikt.
-Babbelboxen zijn geleverd, er zijn er zes verschillende onderwerkpen en iedere
huiskamer heeft er 3 bv. natuur, keuken, verzorging etc.
Babbelbox is gevuld met allerlei materialen en verleid je gemakkelijk tot een
gesprek met een bewoner/bewoners.
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Problemen die zorg gerelateerd kan men de EVV-er voor benaderen.
Waardigheid en Trots 2019:
Wensen voor Waardigheid en Trots 2019 moeten voor september bij Margreet
worden ingediend.
Eerste wens is al ingediend: Bus voor eigen locatie of misschien gezamenlijk voor
twee locaties.
Data volgend overleg: 5 oktober om 10.00 uur Irene (kantoor Margreet
1e etage)
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