Nieuwsbrief
REGIORAAD Midden Holland
Inleiding
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van Regioraad Midden Holland. Deze raad komt op voor de
belangen van cliënten van ASVZ in de regio ten noorden van Rotterdam en omgeving.
De Regioraad vertelt:
Dag lieve ouders en verwanten,
Bij deze een korte Nieuwsbrief van Regioraad Midden Holland.
De raad bestaat uit 5 leden en de raad heeft dringend behoefte aan nieuwe leden!
Wij hebben in de raad kleinere werkgroepjes gemaakt om onze rol in de medezeggenschap
efficiënter te vervullen.
Werkgroepen
Elke werkgroep neemt volgens een schema contact op met een woning of dagbesteding en
verzamelt informatie, verbeterpunten en die worden met de managers besproken.
Dit is een prettige manier om medezeggenschap via de achterban te vervullen, want je bent een
tussenschakel voor de werkvloer en managers.
Wij spreken regelmatig met de cliënten, dus wij krijgen veel meer te horen dan in een formele
setting. Teamleiders staan ook open om informatie met ons te delen.
Soms nemen wij deel aan de lokale raden, om een breder beeld te krijgen, wat er speelt binnen
de organisatie.
ASVZ
ASVZ besteedt veel aandacht aan vrijwilligers en er wordt elk jaar een feest georganiseerd voor
de medezeggenschapsraden.
De website werkt ook veel beter in vergelijking met een paar jaar terug.
Coronavirus
Ook willen wij even stilstaan bij onze zorgmedewerkers, die in deze tijd een bijna onmogelijke
taak hebben. Ten eerste om zelf gezond te blijven en tevens ook nog de persoonlijke en juiste
aandacht te verlenen aan onze bewoners, die extra prikkels hebben en een zeer moeilijke tijd
doormaken.
Daarom wil ik hen een heel groot compliment maken, hoe ze met een geweldig teamgevoel en
onuitputtelijke energie, elke dag weer laten slagen voor onze bewoners.
Tot slot, voor eenieder, blijf gezond en respecteer de regels, die er door de organisatie opgelegd
worden.
En u bent dus zeer welkom om de raad te versterken in het opkomen voor de belangen van
ONZE cliënten.
Wilt u meer weten over de raad of aansluiten, dan kunt u contact opnemen met Hannie Deen:
hdeen@asvz.nl of tel.nr. 0613000684.
Hartelijke groet,
Belu Sharma
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Het inspraakhuis
Het inspraakhuis is een manier om het met elkaar te hebben over vaste thema’s die
voor bewoners belangrijk zijn. Zij kunnen er samen over nadenken, praten en
meebeslissen. Dat kan over onderwerpen zoals veiligheid, begeleiding, voeding,
hygiëne en sfeer. Daarnaast kunnen zij ook zelf onderwerpen kiezen. Op 40
woningen wordt deze vorm van inspraak al ingezet. Vraag er eens naar bij uw
woning.
Maak zelf een inspraakhuis op de woning
Het inspraakhuis is een groot werkvel dat bewoners zelf kunnen maken. Men kan
het vel ophangen of op tafel leggen. Daarna gaan zij er mee aan de slag.
Zo maak je het inspraakhuis:
1. Maak van een groot papier of karton een huis.
2. Zorg dat je rode, oranje en groene velletjes papier bij de hand hebt (ongeveer
15 cm groot).
3. Je kan foto’s, picto’s of tekst gebruiken.
4. Dingen die goed gaan, schrijf of plak je op groen papier.
5. Op oranje papier schrijf je wat beter kan.
6. Op rood komen dingen die niet goed gaan.
7. Voor ieder onderwerp gebruik je een nieuw stukje papier.
8. Bedenk met elkaar hoe er gewerkt kan worden aan de oranje en rode punten.
Schrijf dit op!
In de volgende bewonersvergadering of groepsoverleg kunnen de bewoners kijken
of er iets veranderd is. Dat kan hij/zij dan op een groen velletje schrijven of plakken.
Op deze manier kan iedereen zien aan welke onderwerpen gewerkt wordt. En waar
men nog aan kan werken!
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