Nieuwsbrief Regioraad Merwebolder
Beste lezer,
Voor u ligt de nieuwsbrief van regioraad Merwebolder.
We zijn al een poosje gewend aan de coronacrisis en we worden met elkaar wat
ongeduldig. Wanneer wordt alles weer normaal? Het vaccinatieproces verloopt voorspoedig
in de gehandicaptenzorg. Natuurlijk moeten ook wij in de gehandicaptenzorg geduld
hebben en de maatregelen van de overheid op blijven volgen. Wij als regioraden denken
op afstand mee over wat dit allemaal betekent voor de cliënt. We hopen dat we het met
elkaar nog even volhouden. Nu graag even uw aandacht voor Regioraad Merwebolder:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dagbesteding
Noodgedwongen door de corona is de dagbesteding nu op een heel andere manier
vormgegeven. Om “kruisbestuiving” te voorkomen, zijn cliënten van zo min mogelijk
verschillende locaties bij elkaar. Daardoor doen cliënten nu soms heel andere
werkzaamheden dan ze voorheen gewend waren.
Of hebben ze hun dagbesteding op de eigen woning in plaats van elders.
De huidige vorm van dagbesteding blijft tot en met juli.
Binnen werkgroepen wordt nu nagedacht over hoe de dagbesteding vanaf september er
weer uit kan gaan zien.
Ook enkele regioraadsleden maken deel uit van deze werkgroepen.
In de werkgroep wordt teruggeblikt op hoe de dagbesteding vóór corona georganiseerd
was. Welke talenten zag je toen bij de cliënt. En welke talenten zie je juist nu bij een cliënt
(zich) ontwikkelen. Wat nu juist beter blijkt te gaan, wordt zeker meegenomen.
Ook met het oog op de financiën wordt gekeken of de groepen nog goed opgezet zijn zoals
ze waren.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Werkgroep herstart dagbesteding
Het is de bedoeling dat, vermoedelijk, in september de dagbesteding weer gaat herstarten.
Er is een werkdocument gemaakt met een stappenplan, waarbij wordt uitgegaan van de
kwaliteiten van de cliënt. Is dat nog hetzelfde als voor de coronatijd of heeft hij/zij inmiddels
andere kwaliteiten gekregen tijdens de wijzigingen door corona?
Er gaan voor iedere cliënt 2 formulieren naar de woning, namelijk:
• 1 formulier dagbestedingsbehoefte in kaart brengen
• 1 formulier inventarisatie talenten cliënten t.b.v. dagbesteding
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Die worden op de woning ingevuld door de PB-er, de medewerker van de dagbesteding,
cliënt en teamleider.
De formulieren worden dan verzameld en door de werkgroepen geïnventariseerd. Dan
wordt ook Klantadvies ingeschakeld. Wordt met de huidige wens afgeweken van de
activiteiten vóór coronatijd, dan komt er nader overleg, ook met de verwanten.
Voor heel veel cliënten is het belangrijk dat zij met hun broodtrommeltje naar hun werk
gaan en daar collega’s ontmoeten, gezamenlijk de lunch gebruiken en aan het eind weer
naar huis gaan.
Op 10 mei heeft de raad vergaderd en Corine van Gasteren (sectormanager) heeft een
nadere toelichting gegeven. De ouders en verwanten kunnen (zij het later) zeker ook een
bijdrage leveren in dit proces.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nieuwe leden
De Regioraad is blij met 2 nieuwe leden. Hieronder stelt Cees van der Linde zich aan u
voor. Ook mochten we Coby Eikelenboom verwelkomen. Zij zal zich in een volgende
nieuwsbrief voorstellen.
Sinds kort ben ik lid van de Regioraad Merwebolder en met dit korte stukje met foto stel ik
me aan jullie voor.
Mijn naam is Cees van der Linde en ik ben 68 jaar oud.
Ik woon samen met mijn vrouw al meer dan 40 jaar in Wijngaarden. Ben nu al weer twee
jaar met pensioen. De tijd gaat snel, realiseer ik me. Daarvoor was ik in dienst bij ASVZ.
De eerste jaren heb ik
de financiële
administratie van ASVZ
aangestuurd en
vervolgens ben ik binnen
het
samenwerkingsverband,
de Carante Groep,
werkzaam geweest. Hier
was ik verantwoordelijk
voor de aansturing van
de afdeling
informatievoorziening,
de Business Intelligence,
ten behoeve van de
deelnemende
zorgorganisaties.
Vanaf het begin van mijn dienstverband bij ASVZ ben ik min of meer vrijwilliger geweest.
Mijn baas, Joris van Wijngaarden, stimuleerde het betrokken zijn met cliënten. Zo ben ik
bezoekvriend geworden en nu ben ik ook mentor van een cliënt.
Ik heb nu veel vrije tijd en wil me graag inzetten voor het welzijn van onze cliënten.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Warmteproblematiek in diverse woningen ASVZ
Er zijn veel woningen binnen de ASVZ waar het in de zomer binnen erg warm kan worden.
Deze klachten van zowel bewoners als personeel zijn bij de Regioraad en de OVV terecht
gekomen. De Regioraad en OVV willen in de toekomst meer gaan samenwerken en
daarom is besloten om dit probleem gezamenlijk op te pakken. Op 12 april hebben de
OVV en Regioraad een overleg gehad over hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
De OVV heeft deze problematiek al voorgelegd
bij de RvB en zij staan er voor open om hier naar
te kijken. Er is een woning waar men als pilot nog
voor deze zomer aanpassingen wil verrichten om
de temperatuur omlaag te krijgen.
Nu de ASVZ hiermee begonnen is zien wij er
gezamenlijk op toe hoe dit gaat verlopen.
Het is natuurlijk een illusie dat alle woningen airco
krijgen, maar wij zijn ervan overtuigd dat de
ASVZ daar waar echt nodig, de juiste
maatregelen gaat treffen.
Wordt vervolgd.
Nick Pot
Regioraad Merwebolder
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wilt u meepraten en meedenken?
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom! Tot
nu toe wordt er via Microsoft Teams
vergaderd, maar hopelijk kunnen we
binnenkort weer fysiek bij elkaar komen.
Contactadres: Nellie Broer (ondersteuner),
nbroer@asvz.nl / 06-20188901
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje
nemen op de website:
asvz.nl/medezeggenschap/regioraad/regioraad-merwebolder/
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