Cliëntenraad

Stuknummer CR2020-043
Verslag
Van de overlegvergadering van de cliëntenraad op dinsdag 29 september 2020 om
14.00 uur in de Nicolaas kapel van het Dienstencentrum OBG.

Voorzitter: Margje Lubbers
1.

CR2020-039*

Opening en vaststelling van de agenda
Agenda punten 5 en 10 worden onder punt 5 behandeld.
De agenda wordt door de vergadering vastgesteld.

2.

Mondeling

3.

Mondeling

4.

CR2020-040*

Mededelingen
Boodschappen bij supermarkt Coöp dienen de cliënten zelf
te verzorgen. De Coöp is nl. wegens verbouwing een paar
weken gesloten. Er is geen boodschappendienst vanuit
Dienstencentrum OBG.
Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
Concept verslag vergadering van 28 juli 2020
Betreft punt 9 in dit verslag. Problemen met woningvereniging Woonwaarts. Deze tekst wordt aangepast in het
verslag.

Besluitvormend.
Informatief.
5.

CR2020-041**

Concept intentieverklaring Vlierestraat (ter kennisname)
en agendapunt 10.
De intentieverklaring is ondertekend door woningcorporatie Woonwaarts, door stichting OBG en door BVOB.
Doel ervan is om voor 01 april 2021 een structuurontwerp
gereed te hebben voor de gebouwen die gegroepeerd zijn
rond het dienstencentrum OBG en het tussenliggende
gebied. Het structuurplan moet zodanig zijn vorm gegeven
dat de partijen aan de hand van het plan kunnen besluiten
tot een ontwikkelingsrichting voor het gebied en de
gebouwen. De partners hebben besloten om samen te gaan
werken met KAW Architecten.
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6.

Mondeling

Kennismaken met Paul Mennink, Manager Zorg
Kennismaking vindt plaats tijdens de vergadering van
27 oktober 2020.

7.

Mondeling

Stand van zaken alarmering
Er is veel tijd besteed met het zoeken naar de nieuwe
mogelijkheden. Het is een zeer ingewikkelde materie.
Nu is er een offerte fase, met ook een nieuw bedrijf.
Een en ander dient wel gekoppeld te zijn (worden) aan
“alarmnummer” via vaste telefoon. Enkele zaken zijn
achteraf nog niet goed afgestemd. Ook de medicatie box
dient er op te worden aangesloten.

8.

Mondeling

Stand van zaken Corona
Er is weer gestart met een coronateam. De herfst komt
eraan, dus weer een spannende tijd.

9.

Mondeling

Stand van zaken communicatie proces met Einder
De kernboodschap moet zijn: Zorg behoevende rond OBG.
Dient ook gericht te zijn op activiteiten en welzijn.
“Voel je goed, voel je thuis”.
De Cliëntenraad wordt hierover op de hoogte gehouden.

10.

Mondeling

Stand van zaken gebiedsvisie
Zie agendapunt 5.

11.

Mondeling

Nieuwsbrief CR naar cliënten
Komt op de agenda van de vergadering van 27 oktober ’20

12.

Mondeling

Voorbereiding overleg met College van Regenten
Er gaat een uitnodiging uit naar R. v. T. voor het overleg in
november of december 2020.

13.

Mondeling

Voorbereiding halfjaarlijks overleg met Paul Braam
Het halfjaarlijks overleg met Paul Braam vindt plaats
met de vergadering van 24 november 2020.

14.

Mondeling

Management Info 2020
Corona heeft duidelijk effect.
In het management info 2020 zijn 3 scenario’s uitgewerkt.
Daarin is rekening gehouden met toezeggingen van de
Gemeente Nijmegen en het Zorgkantoor.
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15

Mondeling

Informatie optreden Nijmeegs Mannenkoor
Het Nijmeegs Mannenkoor heeft haar optreden afgezegd,
vanwege de sterke stijging van besmettingen. Er is ons
verzekerd dat als het kan zij zeer zeker komen optreden.

16.

Mondeling

Contact met CR’s “Lerend Netwerk” voor te stellen
onderwerp “eenzaamheid”
01 oktober en 08 oktober 2020 is de week van de
Eenzaamheid. Er gaat een brief uit naar de Cliëntenraden
van deelnemers Lerend Netwerk, voor een bijeenkomst
met voorstel voor 2 personen per CR, over Eenzaamheid.
De commissie Eenzaamheid: deze gaat een kader maken
van organisaties die hierin al werken en daarna uitzoeken
wat mogelijk is. Tevens ook in overleg met de CR’s van
Lerend Netwerk. Dit moet de koers worden/zijn.
Gemma Everkes en Lies König nemen dit op zich.

Opinievormend.

Wvttk (wat verder ter tafel komt).
- De komende perioden de vergaderingen wel door laten
gaan. De onderlinge contacten, ook met de organisatie zijn
belangrijk. Indien anders dan is online vergaderen ook een
mogelijkheid.
- Nationale Vitaliteitsweek: van 21/27 september 2020.
Dit is ook benoemd in het Preventieakkoord Nijmegen.
Gezond in beweging. Het Dienstencentrum OBG moet en
gaat zich hierop meer richten.
- Landelijke Zorgbonus: erkenning voor zorgmedewerkers.
Is echter niet voor iedereen. Managementteam maakt een
uitwerkingsregeling.

Vaststelling volgende vergadering
De volgende vergadering is volgens het vergaderrooster 2020, vastgesteld op
dinsdag 27 oktober 2020.
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Actielijst voor volgende vergaderingen:
- Leden van de CR meedenken aan de werving van zorgpersoneel.
- Folder Cliëntenraad.

*
**
***

aan te leveren door cliëntenraad.
aan te leveren door directeur/bestuurder.
reeds in uw bezit.
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