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Beste lezer,
Binnen Merem is in de afgelopen maanden veel gebeurd en de Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen op
de voet. De belangen van alle cliënten en de kwaliteit van zorg stellen wij steeds op de eerste plaats. In
deze nieuwsbrief praten wij je graag bij over de belangrijkste zaken.

Corona
In de afgelopen periode is er nogal veel gebeurd
door de Coronapandemie.
Voor Merem zelf, maar met name ook voor de
cliënten, die op het moment van de uitbraak
opgenomen waren of poliklinisch behandeld
werden, of die op de wachtlijst stonden en op
opnamen wachtten.
De Cliëntenraad hield en houdt nog steeds de
vinger aan de pols op de invloed die dit op de
cliënten heeft gehad of nog heeft.

Helaas is dit de laatste tijd niet of nauwelijks
mogelijk geweest door de corona-maatregelen.
De voornaamste overweging is natuurlijk dat wij
niet het risico willen nemen dat iemand van de
cliëntenraad een cliënt zou kunnen besmetten.
Mocht er iets zijn dat u normaal met ons
gedeeld zou hebben als wij bij u aanwezig
hadden kunnen zijn, dan kunt u dat altijd nog
middels een mail bij ons onder de aandacht
brengen. (Zie de mailadressen onder aan deze
nieuwsbrief).

Waar dat kon werden door behandelaars
consulten online gehouden. Merem heeft
inmiddels uitgangspunten voor digitale zorg
opgesteld. De cliëntenraad heeft input gegeven
op deze uitgangspunten.
Heeft u ervaringen met deze nieuwe manier van
zorgverlening, vragen of suggesties? Geeft het
aan ons door!

Bijwonen Huiskamer overleggen
Onder normale omstandigheden worden
huiskamer-overleggen periodiek bijgewoond
door een lid van de cliëntenraad. Op deze
manier hoort de cliëntenraad vrij direct wat er
leeft onder de cliënten en of er onderwerpen
zijn die aandacht van de raad nodig hebben.

Het Merem Sportcomplex
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al is vermeld, is
de Cliëntenraad vertegenwoordigd in de
Gebruikersgroep Werkgroep Sportgebouw. Er
wordt nog steeds hard gewerkt aan het
definitieve ontwerp van het gebouw. Met name
de veiligheid, de toegankelijkheid voor
mindervalide cliënten en de continuïteit van de
revalidatie
tijdens
de
bouw
zijn
aandachtspunten voor onze vertegenwoordiger
in de Werkgroep.
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Raad van Bestuur
Na het aftreden van de heer Hoogvliet is een
nieuw lid van de Raad van Bestuur aangesteld,
mevrouw dr. Paulien H. Goossens die samen
met mevrouw drs. Susanne D. van Vegten de
Raad van Bestuur vormt. De Cliëntenraad is
betrokken geweest bij de besluitvorming over
de aanstelling van mevrouw Goossens.

Hiervoor moeten de afspraken tussen Merem
en de Cliëntenraad worden vastgelegd in een
zogeheten “medezeggenschapsregeling”.
Een werkgroep van de Cliëntenraad heeft dit
voorbereid. Ons voorstel ligt nu bij de Raad van
Bestuur.

Ambtelijk secretaris
Onze ambtelijk secretaris, Ingrid van Slooten is
per 1 september een nieuwe uitdaging
aangegaan buiten Merem. Ingrid is 5 jaar
ambtelijk secretaris geweest. Alle leden van de
cliëntenraad wensen haar het allerbeste en veel
succes in haar nieuwe baan.

Medezeggenschap
De wet met betrekking tot de rechten en
plichten van de Cliëntenraden (Wmcz2018) is
gewijzigd en is per 1 juli 2020 in de nieuwe vorm
in werking gegaan.
De Cliëntenraden krijgen door deze nieuwe wet
meer zeggenschap en worden meer betrokken
bij het nemen van belangrijke beslissingen die
van invloed zijn op de beleidsvoering van de
organisatie en op beslissingen die rechtstreeks
te maken hebben met het beleid ten opzichte
van cliënten.

Mocht je iets met ons willen delen of
reageren op de nieuwsbrief, mail dan naar:
cliëntenraad@merem.nl of naar
secretaris.clientenraad@gmail.com
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