Verslag Cliëntenbelang Zonnekamp
2-10-2018
Aanwezig:
Henk Spittje, Frans Klozen, Joke Kuik
Afwezig mkg: Rieta Habing, Paul Petersen
Jaap van Essen schuift om elf uur aan ivm overleg projectgroep
Opening eigen overleg CBZ
Vaststellen agenda
Behandeling vorige verslag:
Geen verslag
Ingekomen stukken :
Geen
Mededelingen:
De CRM wil graag ons verslag op de Website Noorderboog. Geen probleem , het vastgestelde verslag
doorsturen naar Carolien van Schie-Houwaard.
Besproken punten:
1) Rookbeleid binnen Zonnekamp? (Alice van Aalderen)
2) Samenspelkoffer ervaring en gebruik? (A)
3) Verwantenportaal? (A)
4) Bezetting cliënten en vacatures medewerkers (A)
5) Invulling Waardigheid en trots gelden? (A)
6) Badges en Banier voor CBZ voor gebruik tijdens evenementen foto van CBZ gangen info op
flatscreen haven) ( A)
7) Vergoeding pedicure
8) Privacy beleid binnen Zonnekamp.
Vervolg verslag overleg met locatiemanger
Elf uur kroonzaal
Alice van Aalderen en Jaap van Essen aanwezig.
1) Rookbeleid binnen Zonnekamp?
Op de aangewezen plek en eigen appartement .
Algemeen beleid Noorderboog.
2) Samenspelkoffer ervaring en gebruik?
Het is een middel en tot doel om in gesprek te komen met contactpersonen.
Wordt de koffer structureel gebruikt?
Komen we op terug.
3) Verwantenportaal?
Zal dit jaar niet ingevoerd worden. Cura koppeling probleem.
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4) Bezetting cliënten en vacatures medewerkers ?
Cliënten bezetting: Alle kamers bezet verpleeg afdeling, geen wachtlijst. Woonark heeft wel een
wachtlijst.
Bezetting medewerkers: Er zijn vacatures (Schoener). Tevens is het plan om de derde huiskamer
weer in gebruik te nemen. Vraagt rooster aanpassing en diensten patroon (2019).
5) Invulling Waardigheid en trots gelden?
Henk vraagt waarom de plannen niet concreet op papier staan? Alice geeft aan dat ze dat in overleg
met familie /contactpersonen wil invullen waar is behoefte aan, welke zinvolle dagbesteding.
Weten de leden van de CBZ wat er leeft onder de familie, hoe is hun contact met bewoners?
Via huiskamer gesprekken wordt CBZ uitgenodigd?
Alice geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid is van de CBZ zelf om contact te onderhouden met
teamleidster.
Hoe bereiken we en hoe komen we in contact met bewoners en familie? Hoe weten we wat er leeft
hoe bekend is de CBZ? Binding met Zonnekamp hebben sommige leden omdat er familie woont
andere leden hebben dat niet.
6) Badges en Banier voor CBZ voor gebruik tijdens evenementen foto van CBZ gangen info op
flatscreen haven). Info en foto op info screen!
Nemen we mee naar ons volgend overleg.
Jaap van Essen geeft up date over renovatie/nieuwbouw Zonnekamp .
Gemeente is weer aangeschoven.
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest om ideeën en informatie te vergaren
Die zijn goed bezocht en er kwamen verrassende punten uit.
Architect moet plannen invulling geven. Deze plek behouden, afhankelijk Woonzorg Nederland
De visie is van belang voor deze invulling en de toekomst van Zonnekamp.
Inspiratie café bij ingang voor ideeën en informatie.
Info Alice van Aalderen:
Half oktober is er weer soep en broodjes verkrijgbaar in het winkeltje.
Visboer is een optie.
Tafels zijn beplakt in de Haven (ziet er mooi uit)
Vloer is gelegd stoelen komen nog. Eind oktober is project Haven afgerond .
Einde overleg.
Bedankt.
Notulist: Joke Kuik
Volgend overleg :6 november 10.00 uur om elf uur schuift Alice van Aalderen aan.
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