Nieuwsbrief Regioraad
Midden Holland
Beste verwanten,
Bij deze de 4e nieuwsbrief van het jaar van Regioraad Midden Holland.
We willen u graag laten weten dat wij er zijn voor het welzijn van onze cliënten.
Zoals u kunt lezen nemen wij eind dit jaar afscheid van 1 van onze leden. Dus wilt u graag
iets betekenen voor uw medemens, in het bijzonder de cliënten van ASVZ, dan kunt u
besluiten om lid te worden van Regioraad Midden Holland. Zo kunt u meedenken over
allerlei beleidszaken die invloed hebben op de cliënt.
Wilt u meer weten over de raad kunt u kijken op de website: www.asvz.nl, bij: meer,
medezeggenschap, regioraad.
Contactadres: Hannie Deen: hdeen@asvz.nl, 0613000684
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Afscheid regioraadslid:
Sinds 10 december 2009 en 66 vergaderingen 4365 dagen was ik lid van
de Regioraad Midden Holland v.h. Sectorale Cliëntenraad v (verwanten)
In deze periode hebben wij (de leden) de belangen behartigd van
bewoners van woningen in Rotterdam Capelle a/d IJssel Waddinxveen
en Gouda eo.
We hebben zeer regelmatig de sectormanagers bij onze vergaderingen
uitgenodigd om onze op- en aanmerkingen in harmonie te bespreken.
Zowel over (onze) woningen als algemene maatregelen van ASVZ.
Ook hebben wij de woningen bezocht om in praktijk te kunnen zien hoe
de bewoners verzorgd worden.
Met een goed gevoel dat wij (de raad) een bescheiden bijdrage hebben geleverd en nog
vele jaren zullen leveren.
Ik neem nu -wegens gezondheidsklachten- afscheid, maar wens dat DE RAAD nog vele
jaren de belangen van de bewoners zal behartigen.
Willem van Dijk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Jubileum Boldermanege Merwebolder
Zaterdag 2 oktober ben ik als regioraadslid naar het 20-jarig jubileum van de manege
geweest.
Ik was daar samen met twee leden van de OVV. Wij waren ingedeeld in de tijdsklok van
9:30 tot 10:30 uur. We werden bij de paardenstal ontvangen en kregen een A4-tje met
uitleg van foto’s die in de paardenbak opgehangen waren.
Vooraf werd er een foto van ons drieën gemaakt, waarna we de
paardenbak ingingen om de foto’s te bekijken.
Na de rondleiding langs de foto’s over de vlonders kregen we een
korte toelichting over het werk van de cliënten, waarna we naar de
kantine gingen.
In de kantine werd ons gevraagd om een vingerafdruk te plaatsen op
een sokkel onder het beeld van een paard, waarna we koffie met
gebak (gemaakt door enthousiaste vrijwilligers) kregen. De manege is tot stand gekomen
door een ouderinitiatief.
Terwijl we daar aan een tafeltje zaten kwam Jaap de Gruijter (nieuw lid Raad van Bestuur)
bij ons zitten en we hebben een leuk kennismakingsgesprek met hem gehad. Het lijkt mij
een prettige en positieve man. Hij vond het mooi dat we samen als Regioraad en OVV
optrokken, hij had wel eens anders meegemaakt.
Els van Delft (Regioraad Merwebolder)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Over ‘zorgtechnologie op maat’. (ZoM)
Ellen van Ommen, Brenda Barbier en Tanja
Dekker zijn de teamleden van Zorgtechnologie op
Maat. Zij zoeken samen met de cliënt en naasten
naar zorgtechnologische oplossingen die welzijn
en gezondheid kunnen verbeteren.
De behoefte van de cliënt is leidend. Geen vraag
is te gek. Misschien gaat het over meer
zelfstandig taken doen in het huishouden. Of over
op afstand bedienen van een deur of over hoe je
beter dingen kunt onthouden die je moet doen. Of
hoe je beter kunt slapen of ontspannen.
Hoe werkt het?
1.Een cliënt en/of zijn begeleider vertellen wat de wensen of behoeften zijn.
2.Brenda, Ellen of Tanja gaan met de cliënt en betrokkenen in gesprek
3.In dit gesprek vertellen de cliënt en/of zijn naasten en waar hij/zij naar verlangt en graag
een oplossing voor zoekt. Bijvoorbeeld: “Wat zou kunnen helpen om me meer zelf te laten
doen op het werk? Of:” hoe kan ik mijn activiteiten op de dag beter indelen?
4.Daarna wordt samen in overleg gekeken naar mogelijkheden uit de zorgtechnologie zoals
bijvoorbeeld inzet van een computer met oogbesturing of de inzet van een agenda op een
beeldhorloge.
5.Tenslotte wordt samen met de cliënt een keuze gemaakt in wat het beste zou passen.
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6.En natuurlijk na een tijdje kijken ze: werkt het, of is iets anders nodig?
Vragen of opmerkingen? Je kunt mailen naar zorgtechnologieopmaat@asvz.nl
‘Zorgtechnologie op maat’ is voor alle cliënten die bij ASVZ wonen (verblijf met of zonder
behandeling)
Waardering
Had u ook niet gedacht dat door alle maatregelen die de overheid en de ASVZ in de
afgelopen twee jaar zorgvuldig hebben genomen, de besmettingen wel een keer over
zouden zijn?
Niets is minder waar, op allerlei plekken in Nederland zien we dat de besmettingen
toenemen. Dit raakt ook de locaties, de cliënten en medewerkers van de ASVZ.
Het gaat in het nieuws regelmatig over de overbelasting van de medewerkers in de zorg.
Denken we dan ook aan de medewerkers die de dagelijkse zorg en dagbesteding
verzorgen voor uw verwant, zoon, dochter?

Ja gelukkig wel. We horen mooie verhalen van medewerkers en cliënten van attenties die
door ouders, vrijwilligers en verwanten worden aangeboden.
Variërend van een bos bloemen tot een leuke kaart, boodschappen doen, overhemden
strijken, een extra wandeling maken …. ( je talenten inzetten door bv een keer te komen
koken, knutselspullen of puzzels afgeven)
Schroom niet om uw waardering voor de medewerkers te tonen op welke wijze dan ook.
Het wordt erg op prijs gesteld.
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