Verslag overleg Cliënt Participatie groep (CPG) WZC Irene
Datum: 23 november 2018
Aanwezig: Mw. Strik, Carolien van Schie, Ben Mol, Margreet van Dijk, Jikke Nederhoed
en Marianne Jansen.
Afwezig: Mw. Klement.
Voorzitter: Ben Mol
Notulist: Marianne Jansen
Ben zit de vergadering voor en heet allen welkom, in het bijzonder Carolien van Schie.
Verslag van 5 oktober 2018.
-Jikke zal de training “Welzijn op Maat” in 2019 gaan volgen.
Mededelingen.
- De huidige divisie structuur is herzien. Het eigenaarschap en ondernemerschap is bij de
locaties komen te liggen.
De managers zijn in de nieuwe structuur verantwoordelijk voor de aansturing van
verschillende locaties. De Ondernemingsraad en de Cliënten Medezeggenschapsraad zijn
hierbij betrokken.
De volgende locaties zijn onder de eindverantwoordelijkheid van Margreet komen te
vallen. Onderstaande is per vanaf 1 januari 2019 definitief.
-Irene
-Reestlanden
-Reggersoord
-Het Anker
-De Oeverlanden
Operationele zaken van Margreet zijn overgedragen aan Greet Hegen.
-Fenna Bentum is i.v.m. gezondheidsredenen per direct gestopt als CPG lid. Fenna heeft
namens de CPG een bos bloemen ontvangen.
-Belinda de Jonge – de Graaf (geestelijk verzorger) komt vanuit de organisatie als
medewerker aanschuiven bij de CPG.
-Scholing: Positieve gezondheid, is als zeer positief ervaren. De laatste is volgende week.
In overleg met Vilans worden deze in 2019 vervolgd.
-Alarmeringssysteem:
In Reestoord en in Jan Thijs Seinenhof is men hiermee volop bezig (fa. Bakker). Als alles
goed gaat zonder stagnatie wordt op 7 januari 2019 gestart in Irene. De bekabeling
duurt 6 weken en zal vermoedelijk veel onrust geven. Vanaf 1 maart hoopt men dat het
systeem operationeel is.
In de tweede week van februari wordt begonnen in de Reestlanden. Men hoopt dat dit
klaar is rond mei.
Er is een bewonersbijeenkomst van de Reestlanden geweest over de alarmering. Het
betreft 40 appartementen. De wens van de bewoners is om hier zo lang mogelijk te
kunnen blijven wonen.
-Invulling CPG: Ben, Margreet en Jikke gaan in januari kijken hoe ze de CPG voor 2019
gaan invullen. Voor het CPG overleg zullen er punten uit het jaarplan worden
meegenomen.
-Verzoek Caroline om de notulen door iedereen te accorderen, voor verzenging naar
Carolien.
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- Kwaliteitsgelden 2019.
Er zijn voorstellen bij Margreet ingediend. Margreet is verantwoordelijk voor de gelden.
Dit wordt besteed aan deskundigheidsbevordering en aan middelen.
Rondvraag.
-Dag van de Mantelzorg op 9 november. Deze was zeer geslaagd, gezellig en een grote
opkomst.
-Oudejaarsavond 31 december een moment van gezellig samen zijn. 18.00 – 19.30 uur
in het Atrium.
Dit is voor bewoners, familie en gasten aanleun. Als afsluiting wordt er vuurwerk
afgesloten. Belangstelling hiervoor is altijd groot.
-Kerstbomen bij de voordeur en in de binnentuin zijn gesponsord door de Lionsclub Zuid
West Drenthe. Jikke had begin van het jaar een aanvraag gedaan bij de Meppeler
uitdaging. Lionsclub is deze uitdaging aangegaan.
- 11 december Kerstmarkt van 13.00 – 17.30 uur. Er is een winterwandeling en er zullen
veel kramen staan. Er is een optreden van de Dickens Singers.
Volgende vergadering 25 januari 2019, 10.00 uur kantoor Margreet.
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