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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 u graag bij over de belangrijkste zaken.

Corona
De verspreiding van het coronavirus is landelijk
nog steeds niet onder controle.
Ook voor Merem heeft dit uiteraard gevolgen.
De Cliëntenraad wordt wekelijks op de hoogte
gehouden van alle omstandigheden,
maatregelen en de mogelijke gevolgen hiervan
voor de cliënten.
De Cliëntenraad bedankt alle medewerkers van
Merem die zich ingezet hebben om de
behandelingen zo goed mogelijk -soms in
aangepaste vorm- te laten doorgaan en de
cliënten hier zo geweldig in hebben begeleid.
De extra energie en tijd die hierin is gestoken
en de bereidheid oplossingen te zoeken wordt
enorm gewaardeerd.

Bijwonen Huiskamer overleggen
Helaas is het vanwege Corona nog steeds niet
mogelijk de huiskamer overleggen bij te wonen.
Hierdoor mist de Cliëntenraad het directe
contact met de cliënt en daardoor zijn er
mogelijk onderwerpen waar aandacht aan
besteed zou moeten of kunnen worden die nu
niet bij de raad bekend zijn. Er is altijd de
mogelijkheid de Cliëntenraad via de mail te
bereiken, dus als u iets aan ons kwijt wilt of wilt
vragen mail ons dan gerust (de mailadressen
staan onder aan de nieuwsbrief).

Mogelijk zal er binnenkort iemand van de
Cliëntenraad digitaal bij de huiskamer
overleggen aanwezig kunnen zijn.

Korte Enquête
Door Corona missen wij het contact met
cliënten. Met de vele veranderingen door
Corona is het juist extra belangrijk om de
ervaringen van cliënten te horen. Daarom
zoeken we via deze nieuwsbrief contact met u.
We zijn erg benieuwd hoe u de Coronamaatregelen heeft ervaren. Zou u antwoord op
onderstaande vragen willen mailen
naar clientenraad@merem.nl? Uw mailadres
wordt niet opgeslagen. Uw antwoorden kunnen
ons helpen de zorg voor andere cliënten te
verbeteren.
1. Met welke maatregelen heeft u bij Merem te
maken gehad? Denk bijvoorbeeld aan
verandering van behandelaar, uitstel van de
behandeling of beeldbellen.
2. Hoe heeft u de maatregelen van Merem
ervaren?
3. Hebben de maatregelen een positieve of
negatieve invloed op uw revalidatie gehad? Kunt
u uitleggen waarom?
4. Als u nog iets kwijt wil waar we niet naar
hebben gevraagd, kunt u dat hier aangeven.
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Het Merem Sportcomplex
Inmiddels is er een Definitief Ontwerp voor de
bouw van het Merem Sportcomplex en is de
omgevingsvergunning
bij
de
gemeente
Hilversum aangevraagd.
De heer Gijs Rebel is de vertegenwoordiger van
de Cliëntenraad in de Gebruikersgroep
Werkgroep Sportgebouw. Zijn inbreng wordt
door de Gebruikersgroep bijzonder op prijs
gesteld en ook de Cliëntenraad waardeert het
zeer dat hij zijn kennis en tijd hiervoor inzet.

Begroting 2021
Ook dit jaar heeft de Financiële Commissie van
de Cliëntenraad zich gebogen over de begroting
2021 van Merem en is hierover nader
geïnformeerd door Joost de Bruin, financieel
eindverantwoordelijk manager binnen Merem.
Het jaar 2020 is, dankzij een steunpakket van de
overheid, met zwarte cijfers afgesloten en dit
lijkt ook voor de begroting voor 2021 zo te
worden. Er wordt nog met zorgverzekeraars
overlegd over Coronasteunmaatregelen. Op
advies van de Financiële Commissie kon de
Cliëntenraad positief adviseren aan de Raad van
Bestuur.

Het overleg met de Raad van Bestuur is zo goed
als klaar, waarna de regeling door beide partijen
getekend kan worden en van kracht wordt.

Kerst
De medewerkers, en ook de cliëntenraad van
Merem, hebben een mooi kerstpakket gekregen
dat persoonlijk door de leden van de Raad van
Bestuur werd uitgedeeld. Zij zagen er prachtig
uit met hun baarden en kerstoutfit. Dit is erg op
prijs gesteld.

Ambtelijk secretaris
Na het afscheid van Ingrid van Slooten is de
Cliëntenraad tijdelijk ondersteund door Ellis
Doele. De Cliëntenraad dankt haar voor de
prettige samenwerking.
Vanaf januari 2021 is Nolda Vogelezang als de
nieuwe ambtelijk secretaris aangesteld.
.

De financiering van de nieuwbouw lijkt op dit
moment geen probleem.

Medezeggenschap
Zoals u al in onze vorige nieuwsbrief kon lezen
zijn de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur
druk bezig met het opstellen van de nieuwe
Medezeggenschapsregeling, om deze aan te
passen aan de gewijzigde wetgeving.

Als u iets met ons wilt delen of reageren op
de nieuwsbrief, mail dan naar:
Cliëntenraad@merem.nl of naar
secretaris.clientenraad@gmail.com
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