Nieuws van cliëntenraad De Tollekamp
vergadering 6 december 2021
Corona
Helaas is in de afgelopen weken weer sprake van een
nieuwe golf Coronabesmettingen. Er zijn ook in de
Tollekamp meerdere zieken (geweest) en overledenen.
De Cliëntenraad deelt het verdriet en de zorgen om de
bewoners.
Wij
wensen
ieder,
ook
alle
zorgmedewerkers, heel veel sterkte toe.
Wij staan in nauw contact met de locatiemanager over
de Corona-situatie in De Tollekamp. De situatie wordt
ook
elke
vergadering
besproken
met
de
locatiemanager. De Cliëntenraad steunt de tot nu toe
getroffen maatregelen.

Marjan Palland

Ons initiatief voor maandelijkse koffieochtenden met de CR is door deze situatie weer stilgelegd.

Vervolg werving cliëntenraadsleden
Nadat we in de afgelopen tijd helaas geen nieuwe leden hebben kunnen krijgen voor onze
cliëntenraad, gaan we in januari opnieuw van start met acties om alsnog nieuwe leden te werven .
Op meerdere manieren hopen we onszelf te presenteren en te benadrukken dat we dringend op
zoek zijn naar versterking.

Zichtbaarheid Cliëntenraad
Voortaan zal een verslagje van onze vergaderingen opgenomen worden in het Tollekampnieuws.
Onze “koppenkaart ” en bereikbaarheid is nu te zien op meerdere plekken in de Tollekamp.
Spreek ons aan als u ons tegenkomt, of bel of mail ons als u iets met ons wil delen. Het
telefoonnummer vindt u voortaan ook in de Colofon van het Tollekampnieuws en onderaan elk
verslag van de Cliëntenraad. Er is ook een brievenbus (postvak) van de Cliëntenraad bij de
postvakken op de begane grond.

Teken van licht
Als Kerstgroet en teken van het Licht hebben alle cliënten van de Tollekamp voor de kerstdagen
een attentie van ons gekregen (kaartje met waxinelichtje).

Jaarplan 2022
In 2022 willen we graag regelmatig iemand van het management van Charim op onze
vergaderingen uitnodigen die ons uitgebreid kan informeren over hun werkwijze , zoals b.v
directeur Zorg, manager Services, teamleider Welzijn of Coördinator Vrijwilligers.

Rapportage in Caren
Door ons is gevraagd naar wat verzorgenden moeten rapporteren in het digitale dossier van de
cliënt (dit heet Caren) omdat wij signalen kregen dat deze rapportage niet altijd aansluit op de
afspraken uit het Zorgplan van de cliënt.
Het is de bedoeling dat gerapporteerd wordt wat zinnig is en wat wél ingaat op de doelen van het
Zorgplan.
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
06-187
27
989.
Ook
kunt
u
kijken
op
de
website
https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-tollekamp/cliëntenraad-de-tollekamp voor de laatste
informatie rondom CR De Tollekamp.

