Verslag overleg Cliënt Participatie groep (CPG) WZC Irene
Datum: 25 januari 2019
Aanwezig: Mw. Strik, Mw. Klement, Ben Mol, Margreet van Dijk, Belinda de Jonge,
Grieta de Groot en Jikke Nederhoed
Afwezig: Marianne Jansen
Voorzitter: Ben Mol
Notulist: Jikke Nederhoed
Ben zit de vergadering voor en heet allen welkom, in het bijzonder Belinda de Jonge en
Grieta de Groot.
Belinda (geestelijk verzorger) en Grieta (Evv-er zorg) zullen namens de organisatie bij
de CPG aanschuiven.
Verslag van 23 november 2018.
Verdeling kwaliteitsgelden procenten weglaten. Het één loopt over in het ander.
Verder geen op of aanmerkingen
Mededelingen.
-Alarmeringssysteem:
Werkzaamheden zijn gestart, men is bezig met de kabelgoten op de gangen.
Voor bewoners, 1e contactpersonen en aanleunbewoners is er op 30 januari een inloopsessie om kennis te maken en om vragen de stellen. De leverancier Ascom zal hierbij
zichzelf voorstellen en laten zien wat zij gaan implementeren.
Medewerkers zullen een training ontvangen, tevens zal er een proefkamer ingericht
worden. (slaapkamer flexruimte).
Er zijn key users (aanspreekpunten) aangesteld t.a.v. collega’s voor allerlei vragen.
Ook komen er leef cirkels, dit om bewoners met dwaalgedrag zoveel mogelijk
bewegingsvrijheid te geven.
De brandmeldcentrale zal worden vernieuwd/aangepast op het nieuwe systeem.
Na de voorbereidingen zal het systeem geïnstalleerd worden per verdieping en zal elk
appartement overgezet worden op het nieuwe systeem.
Bewoners worden vooraf hierover geïnformeerd, wanneer het appartement wordt
overgezet. Gedurende deze periode moeten er 2 systemen operationeel gehouden
worden. Dit heeft tot gevolg, dat op het moment dat een appartement is overgezet dat
de zonwering en de deurbel van het eigen appartement niet gebruikt kan worden. Als alle
appartementen zijn overgezet wordt de zonwering weer geactiveerd.
Half maart moet alles operationeel zijn.
Grietje Meijer begeleidt het gehele proces.
-Kwaliteitsgelden deskundigheidsbevordering/middelen.
Door de regering is er voor de locatie vanuit de kwaliteitsgelden extra geld beschikbaar
gesteld. Hiervoor moest een plan door management worden ingediend.
Als de arbeidsmarkt het toelaat zal er meer personeel worden aangenomen.
De financiële middelen zullen geheel ten goede komen aan zorg/welzijn v.d. bewoners.
. handen aan het bed
. individueel welzijn
. meer tijd en ruimte voor Evv-er schap
. meer tijd en ruimte op huiskamers
. goed werk en leerklimaat, meer ruimte voor het begeleiden van leerlingen
. aantrekkelijke werkgever, grotere contracten
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Uren moeten goed verantwoord worden en per kwartaal vind er een terugkoppeling
plaats naar het zorgkantoor.
- De huidige divisie structuur is herzien:
De vernieuwde functie van Margreet is per januari 2019 definitief. Het eigenaarschap en
ondernemerschap is bij de locaties komen te liggen.
De volgende locaties zijn onder de eindverantwoordelijkheid van Margreet komen te
vallen.
.Irene
.Reestlanden
.Reggersoord
.Het Anker
.De Oeverlanden
Operationele zaken van Margreet zijn overgedragen aan Greet Hegen.
-Invulling CPG:
Belinda en Grieta zullen namens de organisatie de CPG overleggen bijwonen. De CPG
wordt nu vertegenwoordigd door twee bewoners en twee vrijwilligers. De geestelijk
verzorger, de evv-er en het management en welzijn namens de organisatie.
-Goede doelen bonnen:
In 2018 zijn er vanuit Waardigheid en Trots goede doelen bonnen aangeschaft, 100
stuks.
Het zelfde geld bedrag waarvoor de bonnen zijn aanschaft, gaat naar een goed doel.
Ben en Jikke gaan zich er mee bezig houden om met deze ondersteunende organisatie
iets op te zetten voor de bewoners. Dit kan van ondersteuning bij entertainment t/m
maaltijden etc.
-Donderdag 11 april:
Theatervoorstelling “Ut Raakt” Samen dwalen geeft richting. Een theaterstuk over
dementie. Dit voor personeel en vrijwilligers. Men moet zich hiervoor opgeven.
-Terugblik kerstmarkt, kerstdiner en oudjaarsavond.
Kerstmarkt succesvol, wel jammer dat het Dickenskoor nagenoeg geen kerstliederen ten
gehore bracht waarbij je mee kon zingen.
Kerstdiner was gezellig en sfeervol
Oudjaarsavond geweldige opkomst van zowel bewoners als familie.
-Rondvraag:
.Beide nieuwe leden hebben het overleg als zeer waardevol ervaren en zien vanuit hun
functie vele mogelijkheden om hier invulling aan te geven.
.Herinneringsbijeenkomst van 21 januari jl. respect en erg waardevol. Veel fijne reacties
van nabestaanden hierover ontvangen.

Volgende vergadering 8 maart 2019 om 10.15 uur, huiskamer 2, 1e etage.
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