Jaarverslag 2021 Cliëntenraad SVRZ locatie De Molenhof Zaamslag
Samenstelling cliëntenraad
De Cliëntenraad De Molenhof kende op 31 december 2021 de volgende
samenstelling:
Naam:
Aandachtsgebied:
Piet Jansen
voorzitter
bouwkundige/technische zorg
lid Centrale Cliëntenraad SVRZ
Joke Franse-van Wijngaarden/
vicevoorzitter
Anneke Rintjema
afgevaardigde herdenkingsdienst
financiën
interne zaken
Adri Verhage-Vos
secretaris
zorg
Arnold Rompa
aanspreekpunt Onder de Wieken
Colinda Verhoeven-Bouman
aanspreekpunt Klankbordgroep
zorg
Ludwig Lauret
voeding
afgevaardigde Ethische commissie
Tevens is er een afvaardiging van bewoners van De Molenhof, de zogeheten
klankbordgroep, die aan een gedeelte van onze vergaderingen deelneemt. Deze
bestaat uit mevrouw D. de Pooter-Schroevers en de heer J. de Jonge.
Laatstgenoemde heeft met ingang van juni 2021 zijn deelname aan de
Klankbordgroep opgezegd. Er is nog geen vervanger voor meneer De Jonge
gevonden.
Mevrouw Anneke de Jonge heeft de cliëntenraad jarenlang vertegenwoordigd in de
Ethische commissie. Per 01-07-2021 beëindigd zij deze werkzaamheden; genoemde
taak wordt aansluitend overgenomen door de heer Ludwig Lauret.
Overlegvergaderingen cliëntenraad
De cliëntenraad is in 2021 vanwege de coronaregels maar vier keer in vergadering
bijeen geweest en wel op de volgende data:
17-06-2021
06-07-2021
21-09-2021
14-10-2021
Alle vergaderingen verlopen in een constructieve, ontspannen en harmonieuze sfeer.
Zij werden beurtelings bijgewoond door de heer M. Jacobs, locatiemanager bij De
Vurssche/De Molenhof.
Omdat enkele ingeplande vergaderingen vanwege Covid-19 niet door konden gaan,
heeft Mark Jacobs onze voorzitter regelmatig telefonisch bijgepraat.
Rosita de Bruijn, secretariaatsondersteuner SVRZ De Vurssche/De Molenhof
notuleert de vergaderingen van de cliëntenraad.
De vergaderingen van de cliëntenraad verlopen aan de hand van een vooraf
toegestuurde agenda.
Deze agenda omvat vaste bespreekpunten, zoals:

- mededelingen van de voorzitter
- notulen en actielijst
- bespreking agenda CCR
- ingekomen en uitgaande post
- bezoekjes aan cliënten
- informatie over de Werkgroep Herdenkingsdienst
- inbreng leden klankbordgroep
- relevante meldingen van de leden met betrekking tot hun aandachtsgebieden
- actuele beleid- en uitvoeringsonderwerpen, specifiek aan De Molenhof verbonden
als ook met betrekking tot het zorgbeleid voor geheel SVRZ.
Onderstaand een korte opsomming van de in 2021 door de cliëntenraad besproken
onderwerpen.
Grote en kleine onderwerpen uitvoering zorg in locatie De Molenhof
- door het jaar heen volgen van de uitvoering van de verbeterparagraaf
(activiteiten plan) 2021
- de begroting en de formatie 2022 SVRZ locatie De Molenhof
- veiligheid- en ontruimingsplannen SVRZ locatie De Molenhof
- protocol euthanasie SVRZ locatie De Molenhof
- enquête Centrale Cliëntenraad SVRZ
- MIC-rapporten
- LGO-verslagen
Gasten in de vergadering
De heer Alexander Eberson, geestelijk verzorger SVRZ.
Adviezen
In dit verslagjaar zijn er door de cliëntenraad geen adviezen uitgebracht.
Overige activiteiten
De leden van de cliëntenraad van De Molenhof bezochten individueel of gezamenlijk
de hieronder vermelde activiteiten:
- begrotingsoverleg De Vurssche/De Molenhof
De cliëntenraad van De Molenhof hoopt voor het nieuwe jaar wederom een
wezenlijke bijdrage te kunnen blijven geven aan het welzijn van de bewoners van De
Molenhof. Dit zal mede door onze persoonlijke inzet én door de samenwerking met
Mark Jacobs voor een mooi 2022 zorgen.
Vaststelling
Dit jaarverslag is –in verband met het uitbreken van Covid-19- online door de
Cliëntenraad SVRZ locatie De Molenhof besproken en vastgesteld op 7 februari
2022.
Adri Verhage-Vos,
secretaris Cliëntenraad SVRZ locatie De Molenhof Zaamslag

