Nieuwsbrief
REGIORAAD Merwebolder

Welkom,
Voor u ligt de nieuwsbrief van regioraad Merwebolder.
Op het moment van schrijven bevinden we ons midden in een ongekende en roerige
tijd.
Ook de woningen hebben vanwege het Coronavirus te maken met beperkende
maatregelen vanuit de overheid. De medewerkers van ASVZ zetten alle zeilen bij om
alles zo goed mogelijk te laten draaien voor de cliënten.
Daarbij hopen wij natuurlijk dat iedereen gezond en wel door deze crisis heen komt.
Wij als ouders/verwanten denken ook mee. Graag breng ik de regioraad;
belangenbehartigers van cliënten van de Merwebolder, onder uw aandacht.
Behaalde successen.
Graag noemen we enkele voorbeelden waar Regioraad Merwebolder zich mee bezig
heeft gehouden en waar zij iets in heeft kunnen betekenen.
Naar aanleiding van een kleine brand die op de Merwebolder plaats heeft gevonden,
heeft de Regioraad, via de centrale cliëntenraad (CCR), enkele vragen neergelegd
bij de Raad van Bestuur en een advies gegeven.
Het gebeuren heeft veel impact op de cliënten gehad. Bij navraag bleek dat er ‘s
nachts niemand van de begeleiding gebleven was (nadat de rust weergekeerd was).
De raadsleden hebben aangegeven dit in zo’n situatie wel wenselijk vinden. De
Raad van Bestuur heeft dit advies overgenomen. Ze heeft toegezegd dat in het
vervolg 's nachts een vertrouwd iemand in de woning zal verblijven, bij een incident
dat beoordeeld wordt als een grote calamiteit.
Een lid van de Regioraad had via via gehoord dat enkele dagbestedingslocaties op
de Merwebolder zouden gaan sluiten. Helaas was de Regioraad hier niet over
geïnformeerd en erbij betrokken, wat wettelijk gezien wel had moeten gebeuren. De
raad heeft hier contact over gezocht met de betrokken manager. Deze heeft, op
verzoek, uitleg gegeven over hoe dit besluit tot stand is gekomen en hoe de plannen
verder zijn. De raad zal nu verder ook betrokken worden bij dit proces.
Meer informatie
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. Dus heeft u naar aanleiding van
bovenstaande tijd en zin om samen met ons op te komen voor de belangen van de
cliënten? Meldt u aan bij Nellie Broer, onze secretarieel ondersteuner, mailadres;
nbroer@asvz.nl of bel 06 20188901.
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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 de woning van uw verwant.
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!
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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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