JAARPLAN 2022

Cliëntenraad St. Elisabeth

Jaarplan CR 2022
Onze plannen voor 2022 worden deels ingevuld door onderwerpen uit 2021, die
door de corona problemen vertraging hebben opgelopen.
•
•
•

•

We volgen de verdere uitvoering van de Wet Zorg en Dwang, met name
de gevolgen voor alle bewoners, van de open-deuren-strategie. Wat
betekent deze verruiming nu praktisch voor alle bewoners?
Daarnaast volgen we met interesse de inzet van de nieuwe domoticamogelijkheden. Ervaren de bewoners meer bewegingsvrijheid en
veiligheid? Welke vernieuwende hulpmiddelen komen in beeld?
De Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) stuurt de
CR meer aan op het structureel input verwerven van bewoners en hun
contactpersonen. Onze vragen hierbij: waarover zijn we in het contact met
bewoners tevreden, wat willen we zeker te weten komen en hoe vullen we
onze contacten met bewoners en contactpersonen concreet aan?
Een belangrijk aandachtspunt blijft de ‘eigen regie van de bewoner’. Hoe
wordt hier mee omgegaan binnen St. Elisabeth en hoe geven we hieraan
met elkaar optimaal de ruimte aan elke bewoner?

•

Gezien de toekomst, met steeds meer zorg voor ouderen met dementie,
dient de dementiezorg extra aandacht te krijgen. We volgen hoe hierop
binnen St. Elisabeth wordt ingespeeld. Het gaat om voldoende, betrokken
en geschoold personeel, met een vast dienstverband.

•

We volgen de verdere ontwikkeling van de tuinen van St. Elisabeth. Hoe
kunnen alle bewoners hiervan, wanneer zij willen, gebruik gaan maken…?

•

Daarnaast staan voor de CR staan de jaarlijks terugkerende organisatie
onderwerpen op de agenda. (zie algemeen activiteiten rooster, opgesteld
door directiesecretariaat).

Later toegevoegd:
• We willen jaarlijks onze manier van werken en samenwerken evalueren,
zowel als CR-leden, als met andere disciplines, en hiervoor een passende
structuur vinden.
Toegevoegde aandachtspunten voor de CR leden:
• Agenda CR vergadering 4 okt ’22: input voor jaarplan 2023
• Agenda CR vergadering 29 nov ’22: vaststellen jaarplan 2023.
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