Nieuwsbrief Regioraad Midden Holland
Inleiding
Bij deze ontvangt u de Nieuwsbrief van Regioraad Midden Holland. Deze raad zet zich in
voor de belangen van de bewoners van ASVZ in: Rotterdam-Oost, Gouda, Voorschot,
Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen, Moordrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel,
Bodegraven en Lekkerkerk.
Hallo dierbare ouders en verwanten.
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief van de Regioraad Midden Holland.
Speerpunten:
De volgende speerpunten geven wij aandacht aan in deze periode:
Dagbesteding, Nieuwbouw en Ouderparticipatie.
In deze tijd van Covid19 is het lastig om de groepen te bezoeken en daarom volstaan we
tegenwoordig om belronden te maken met de woningen. Zo willen we een beeld krijgen van wat
er onder de cliënten leeft.
Ook het vergaderen gaat digitaal, er wordt geprobeerd elke keer een andere sectormanager uit
te nodigen en via de memo’s wordt ook van de andere sectoren het nieuws ontvangen.We
nemen ook deel aan de SCRc’s, wanneer dat weer kan.
ASVZ :
Er is veel aandacht voor medezeggenschap bij ASVZ, elk jaar wordt er een grote bijeenkomst
gehouden voor alle regioraden, samen met de lokale raden wordt er dan een thema gekozen,
waarom heen dan ook spelen of workshops gehouden worden. Dit jaar kon dat vanwege Covid
19 helaas niet doorgaan.
Tegenwoordig hebben we ook een eigen teamsite, waar op elk teamlid kan. Onze ondersteuner
zet daar de notulen en andere relevante informatie op.
Covid19:
De huidige tijd maakt ons steeds inventiever en dat geldt ook voor onze zorgmedewerkers.
Flexibiliteit hebben ze hoog in het vaandel en dat maakt samen met hun grootse team gevoel,
bijna het onmogelijke mogelijk.
website
Op de website van ASVZ, onder het kopje medezeggenschap kunt u alle relevante informatie
vinden over onze regioraad. Hier staan ook het jaarplan en het jaarverslag.
Tot slot: blijf allemaal gezond en houd u aan de regels, die onze organisatie oplegt.
En u bent dus zeer welkom om onze raad te versterken en zo nog beter onze cliënten te
ondersteunen, in deze barre tijden.
Wilt u meer weten over onze raad of aansluiten, dan is onze contactpersoon Hannie Deen:
hdeen@asvz.nl of tel nr. 0613000684.
Hopelijk tot ziens.
Raymond Simons (voorzitter)

Wat houdt Hans bezig;
Hierbij heb ik een gesprek met Hans Kiela. Hij zit nog maar kort in de sectorale cliëntenraad.
Hans woont in Fascinatio de Watervilla, in Capelle aan den IJssel.
Hans heeft pas zijn eerste SCR vergadering meegemaakt.
We hebben in deze vergadering als eerste besproken hoe iedereen deze tijd ervaart.
Daar kwamen verschillende reacties op. 1 lid gaf aan zich gewoon aan de regels te houden en te
doen wat de regering zegt.
2 andere leden gaven aan dit een lastige tijd te vinden. Hans is er daar 1 van. ”Wat lastig is, is dat je
niet meer alles kan doen wat je wil.”
Hans ging voor de coronatijd graag naar diergaarde
Blijdorp. Hij heeft hier een abonnement op.
Het leukste in de dierentuin vindt hij de olifant.
Ook ging hij graag met de metro naar Zuidplein. Soms
wil Hans toch even een extra keer uitgelegd krijgen
waarom bijvoorbeeld met de metro reizen, voor hem
nu risicovol is.
Hans woont in een woning voor ouder wordende
cliënten. Om deze reden is de woning ook een tijdje volledig ‘op slot’ geweest. Hans begreep het
wel, maar vond het soms toch een beetje een gevangenis.
Hij is blij dat hij nu wel weer op bezoek kan en bezoek kan ontvangen.
Hans is vorig jaar gestopt met werken. Hij is op zoek naar een dagbesteding, waar hij zijn creativiteit
kwijt kan. In deze tijd kan hij helaas niet starten. Daarom volgt hij nu dagbesteding op de woning.
Ook is er in de garage een plek gemaakt waar Hans kan werken aan het maken van beelden van
speeksteen. Dit is zijn hobby.

In de cliëntenraad op de woning heeft Hans gezegd dat hij graag wil dat er andere leuke activiteiten
op de woning georganiseerd worden, nu hij minder kan doen buiten de woning. Hij zou
muziekavonden leuk vinden, bingo en creatieve dingen.
Ook hebben we besproken dat het fijn is om in deze tijd lief te zijn voor elkaar.
1 van Hans zijn medecliënten zei toen, daar heb je toch een lied over. Dit hebben we opgezocht en
zingen we nu met zijn allen na elke vergadering
Lief zijn voor elkaar, gezongen door het cocktail trio
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Meer Medezeggenschap

Per 1 juli 2020 is de wet die de medezeggenschap regelt vernieuwd. De nieuwe wet heet
medezeggenschap cliënten zorginstelling; kortweg WMCZ 2018. 2018 omdat de wet in dat jaar
aangenomen is door de overheid.
Advies geven
Cliëntenraden op lokaal, sectoraal/regionaal en centraal niveau mogen advies geven over zaken die
groepen cliënten aan gaan.
Op de woning adviseert de cliëntenraad/bewonersraad de teamleidster over zaken als; voeding,
huisregels, ontspanning, wie aangenomen wordt als begeleiding, enz.
In de sector adviseert de cliëntenraad de manager over; aandacht voor bepaalde doelgroepen,
dagbesteding, goede zorg, huisvesting, enz.
In de regio, dat zijn meerdere sectoren, adviseren regioraden met vertegenwoordigers van cliënten,
de managers op dezelfde gebieden als de sectorale raden. Het is dan ook belangrijk dat de
sectorale raden en regioraden goed contact met elkaar hebben.
De Centrale cliëntenraad geeft advies aan de raad van bestuur over zaken die alle cliënten van
ASVZ aangaan; bijvoorbeeld de gevolgen van Corona, financiële zaken, de vormgeving van de
zorg, beleidsstukken over de inzet van Triple-c, enz.
Iets veranderen voor een groep cliënten mag alleen na instemming van een cliëntenraad
Naast adviesrecht hebben de cliëntenraden ook instemmingsrecht. Dat betekent dat pas na
instemming van de cliëntenraad een regeling of beleid aangepast mag worden.
Wat is uw mening?
Wist u dat de cliëntenraden aan de cliënten die zij vertegenwoordigen regelmatig hun mening moet
vragen? De centrale cliëntenraad heeft pas aan de sectorale en regioraden gevraagd hoe
dagbesteding in tijden van Corona ervaren wordt. De uitkomst is dat dat wisselend wordt ervaren.
De cliëntenraden moet volgens de nieuwe wet ook vertellen wat zij gedaan en bereikt hebben, dus
houdt de Aanzet, nieuwsbrieven en de website medezeggenschap van ASVZ in de gaten.
Wilt u zelf uw mening of vraag kwijt over medezeggenschap ga dan naar ons emailadres;
ccrasvz@asvz.nl of bel met Ellen Zuidema; ambtelijk secretaris van de centrale cliëntenraad: 06
13497846.
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