Jaarverslag Lokale cliëntenraad ‘t Gasthuis 2019
De Lokale Cliëntenraad van ’t Gasthuis bestaat uit de volgende personen:
Mevr. Mattie de Bruine, dhr. Dick Sakko, dhr. Jan Zwemer, dhr. Paul v.d. Ketterij ( tot half 2019) en
dhr. Nol Tasma (vanaf half 2019), dhr. Cor Alewijnse secretaris en mevr. Ine Niekerk voorzitter

Overleg in 2019:
-LCR vooroverleg 1 keer per maand.
-LCR en locatiemanager: 1x per 2 maanden.
-Centrale Cliëntenraad van SVRZ, 1x per 2 maanden. (voorzitter LCR ’t Gasthuis )
-Persoonlijk overleg locatiemanager en voorzitter: indien nodig.
-Achterbanvergadering 1x per jaar.
-Halfjaarlijkse evaluatie van verbeterplan ’t Gasthuis met alle teamleiders en locatiemanager.

De locaties van ’t Gasthuis zijn sinds de nieuwe samenstelling als volgt onder de leden
verdeeld:
Mattie de Bruine: Afdeling C1, A1, A01 en A02 in hoofdlocatie ’t Gasthuis
Ine Niekerk:

Noordbolwerk en Compagnieplein, Middelburg

Cor Alewijnse:

Clasinastraat en Ambachtsveld, Dagcentra

Dick Sakko:

Kranesteyn, Middelburg

Jan Zwemer:

Ter Poorteweg, Koudekerke

Nol Tasma:

Afdeling C0 in hoofdlocatie ‘t Gasthuis

Locatie Thibautstraat is vacant.

(Verzwaard) advies.
LCR ’t Gasthuis heeft gevraagd advies gegeven aan de locatiemanager betreffende:
-Sollicitaties voor nieuwe teamleiders
-Verbeterplan en begroting ’t Gasthuis 2020
-Herinrichting hal
-Bezetting informatiepunt

-Tuin herinrichtingsplan
Daarnaast is ongevraagd advies gegeven over diverse onderwerpen.
Een aantal leden van LCR zijn betrokken geweest bij het werkbezoek van CZ aan ’t Gasthuis en
locaties.

Het Kwaliteitsplan van SVRZ en verbeterplan van ’t Gasthuis zijn leidraad geweest voor
onze werkzaamheden.
LCR is op regelmatige basis geïnformeerd door de locatiemanager over o.a. de besteding van de
kwaliteitsgelden, bezettingsgraad, personele inzet, vacatures, aanbrengen plafondliften,
ziekteverzuim, meldingen incidenten cliënten, BHV, hygiëne, cliëntervaringsgesprekken, ontwikkeling
afdeling onbegrepen gedrag.

Bijeenkomsten die LCR bezocht:
-Waar mogelijk zijn familiecontactbijeenkomsten bezocht in de diverse locaties van ‘t Gasthuis.
-Herdenkingsbijeenkomsten.
-Kwaliteitsdag SVRZ.
-Symposium Zeeuws Geluk georganiseerd door SVRZ.
-Medezeggenschapsmiddag SVRZ: voor alle LCR’s van SVRZ.
-Diverse leden bezochten themabijeenkomsten van LOC ( Landelijk Organisatie Cliëntenraden).

Middelburg, 3-3-2020
Namens LCR ’t Gasthuis,
Ine Niekerk, voorzitter.

