Cliëntenraad Nijenstede
Nijenstede heeft, net als elke andere zorginstelling in Nederland, een Cliëntenraad. Dat is wettelijk
zo geregeld. De Cliëntenraad heeft als doel om mee te kijken naar de uitvoering van de kwaliteit
van de zorg enerzijds, maar ook om een inbreng te hebben in de ontwikkeling van het beleid.
Nieuwe beleidsnotities bespreken we met elkaar en voorzien we van opmerkingen. Dat is heel
vaak met instemming van het beleid, maar soms geven we ook aan dat het beter kan en we
aandachtspunten missen.
Welzijn van onze bewoners
Als belangrijkste doel zien wij: het welzijn van onze bewoners. En dat welzijn zien we breed. Dat
gaat van voeding tot zinvolle dagbesteding, van het ontzorgen van de bewoners tot het activeren
van hen waar mogelijk, van ervoor zorgen dat de bewoners van een rustige oude dag kunnen
genieten tot voldoende activiteiten organiseren waar de bewoners van kunnen genieten.
Dat bevorderen van het welzijn van onze bewoners doen we door zeven of acht keer per jaar te
vergaderen en bijna altijd zijn leidinggevenden van Nijenstede een deel van die vergaderingen
aanwezig. Meestal is de clustermanager [vroeger heette dat de directeur] aanwezig, vaak begeleid
door een of meer teammanagers.
Weten wat er speelt en leeft
Onze raad bestaat momenteel uit acht personen. En eenieder daarvan is in de eerste plaats
contactpersoon van een of meer afdelingen binnen Nijenstede. Op deze manier weten we niet
alleen wat er binnen Nijenstede speelt, maar ook en vooral op de afdelingen.
Werkgroepen met thema’s
Op de tweede plaats maken we allemaal ook deel uit van één of meer werkgroepen. Zo is er een
werkgroep financiën, maar ook werkgroepen op het gebied van kwaliteit, voeding, contact met de
achterban [communicatie], Corona en verbouwing, om er maar eens een paar te noemen.
Onderaan deze pagina staat het complete overzicht.
Onderling vertrouwen en waardering
Als Cliëntenraad hebben we het goed met elkaar, er is veel onderling vertrouwen en we waarderen
elkaars inbreng. Een van ons is ook vertegenwoordiger van Nijenstede in het Centraal Platform
Medezeggenschap (CPM). Dat is een overkoepelend orgaan wat vergadert samen met de Raad
van Bestuur over onder andere nieuwe beleidsnotities, maar ook over strategie.
We staan open voor ieders inbreng, maar vooral voor die van onze bewoners en/of hun
familieleden. Mocht u ons iets willen mededelen, of mocht u meer en nadere informatie over onze
raad, schroom niet en neem contact met ons op. We zijn er immers voor u.
clientenraadnijenstede@beweging3.nl
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