Nieuws van cliëntenraad De Tollekamp
Vergadering 12 april 2021
Kennismaking met nieuwe locatiemanager
In onze vergadering van 12 april hebben we kennis
gemaakt met dhr. Evert Jan van den Brink, onze
nieuwe locatiemanager. We hopen op een goede
samenwerking de komende tijd!
Nieuw in de cliëntenraad
We hebben inmiddels kennis gemaakt met een
nieuwe kandidaat CR-lid. Maar nog steeds zijn we
op zoek naar nieuwe leden, met name een
voorzitter. Zou u zelf willen deelnemen aan de cliëntenraad of weet u iemand anders die
interesse heeft? Geef het alstublieft aan ons door! De vacature van secretaris van de
cliëntenraad is inmiddels ingevuld door mijzelf.

Marjan Palland

Corona
We zijn erg blij te horen, dat (op het moment van dit schrijven) er geen
coronabesmettingen onder bewoners of personeel meer zijn in De Tollekamp. Inmiddels
zijn nagenoeg alle bewoners gevaccineerd, waardoor er weer enige versoepelingen
mogelijk zijn m.b.t. de bezoekregeling, de kapper, gebruik van het restaurant en
activiteiten. Zodra het mogelijk is, zal ook de zondagse kerkdienst weer worden
opgestart. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd door de locatiemanager.
Plannen vastgoed
Binnenkort wordt de prioritering inzake de vastgoedplannen besproken tussen
locatiemanager en directeur zorg. Hierbij valt te denken aan de aanschaf van po-stoelen,
de aanleg van een tuin en terras bij de leveranciersingang, vernieuwing en afstelling van
de zonneschermen en het aanbrengen van veiligheidssystemen.
Sleutel-druppelsysteem
De CR zet zich al heel wat jaren in voor de aanschaf van een sleutel-druppelsysteem. Dit
is een elektronisch sluitsysteem waarbij per deur gekozen kan worden wie, waar en
wanneer naar binnen kan met een zogenaamde ‘druppel’. Op enkele plekken is dit
systeem al werkzaam, maar nog niet overal in De Tollekamp. Het druppelsysteem wordt
opgenomen in het investeringsoverzicht van De Tollekamp. Dit onderwerp wordt echter
ook Charim-breed opgepakt door de ICT-afdeling. We hopen dat de volledige toepassing
niet meer zo lang gaat duren.
Marjan Palland
Secretaris Cliëntenraad De Tollekamp

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin, dan kunt u contact
opnemen met CR De Tollekamp per mail: clientenraad-detollekamp@zorggroepcharim.nl of via
telefoonnummer
06-30945353.
Ook
kunt
u
kijken
op
de
website
https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-tollekamp/cliëntenraad-de-tollekamp voor de laatste
informatie rondom CR De Tollekamp.

