Nieuwsbrief
REGIORAAD Merwebolder

Beste lezer,
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van Regioraad Merwebolder. Deze raad zet zich in voor de
belangen van de bewoners van de Merwebolder.
Op het moment van schrijven bevinden we ons in de 2e coronagolf, die iedereen
bezighoudt.
We hopen dat een ieder hier gezond en wel doorheen komt!
De medewerkers van ASVZ zetten nog steeds alle zeilen bij om op de woningen en
dagbestedingen alles zo goed mogelijk te laten doorgaan.
Per locatie wordt maatwerk geleverd, wat niet wil zeggen dat iedereen de dagbesteding
heeft die er voor de coronatijd was.
Voor de bewoners is het ook zeker niet makkelijk. Alle aanpassingen en veranderingen
vragen ook van hen veel. Verderop in deze nieuwsbrief leest u de ervaringen van één
van de bewoners.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vanuit de Regioraad
Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus, vergaderen we als regioraad
momenteel niet fysiek maar digitaal. Dit was voor ons allemaal even wennen, maar we
hebben het aardig onder de knie.
Om onze achterban een hart onder de riem te steken, hebben we een kaart gestuurd
naar alle woningen. We wensten cliënten en medewerkers sterkte in deze moeilijke tijd.
Als raad zijn we niet alleen met corona bezig, maar ook met andere zaken rondom de
medezeggenschap.
We hebben als raad gesproken over klimaatbeheersing op de woningen.
De zomers worden warmer en net als bij u thuis, wordt het ook steeds warmer op de
locaties waar onze verwanten wonen.
De raad zou graag zien dat er iets aan dit probleem gedaan wordt, door aanpassing in
het ventilatiesysteem of installatie van airco. Regioraad Merwebolder heeft dit, via de
Centrale Cliëntenraad, aangekaart bij de Raad van Bestuur.
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Verder heeft de raad met de managers gesproken over een nieuwe kindergroep die
gestart wordt op het terrein van de Merwebolder. Deze nieuwe groep heeft te maken
met het overlopen van jeugdzorg in de regio. De raad heeft hier veel vragen over en is
bezorgd of zo’n groep niet voor overlast zal zorgen.
De raad houdt de ontwikkelingen in de gaten.
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.
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Dus heeft u 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. Kom gerust een keer kijken en
meeluisteren (al dan niet online) bij één van onze vergaderingen. U bent van harte
welkom.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Interview met een cliënt van de Merwebolder
Hoe vond Sjaak het gaan met de dagbesteding (db) op de woning ?!
De dagbesteding, hoe liep dat op de woning:
Het ging wel in het begin. Later vond ik het wat minder leuk. Het duurde te lang om hele
dagen met dezelfde bewoners te zijn.
Wat ging er goed:
Het was wel fijn dat er db was anders wist ik niet wat ik de hele dag zou moeten doen.
Dan ga ik mij vervelen en teveel nadenken.
Wat ging niét goed:
Het was vaak niet duidelijk wat ik moest gaan doen bij de db
Met eten werd er niet zo goed opgelet wat er allemaal genomen werd door de bewoners
(Ze gingen vaak teveel/meer eten dan normaal.)
Heb je ideeën:
De db zoals die nú is zou veel beter zijn. Nu gaan we met de meeste bewoners naar
een ander lokaal waar we ook écht aan het werk gaan. Dan zijn we toch een beetje
“ergens anders”.
Voor die tijd deed ik vaak dingen voor mezelf en nu is er werk genoeg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Meer Medezeggenschap
Per 1 juli 2020 is de wet die de medezeggenschap regelt, vernieuwd. De nieuwe wet
heet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, 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 teamleider 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 moeten vragen? De Centrale cliëntenraad heeft pas aan de sectorale en
regioraden gevraagd hoe dagbesteding in tijden van corona ervaren wordt. De uitkomst
is dat dit wisselend wordt ervaren.
De cliëntenraden moeten 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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