Jaarverslag 2016
Cliëntenraad Buurderij De Wilde Haan
Samenstelling
De cliëntenraad bestond in 2016 uit vier personen, allen
ouder/vertegenwoordiger van een cliënt/bewoner of dagbesteder op de
Buurderij:


Eline Bergsma



Carla Griffioen



Joost van Arendonk



Sipke Sikkes vz

Annet van Eesteren is in de loop van het jaar, wegens persoonlijke
omstandigheden, terug getreden als CR-lid en vervangen door Eline Bergsma.
Vergaderingen
In 2016 werd vier keer vergaderd met de waarnemend directeur. Daarnaast is er
een overleg met de begeleidingsgroep geweest, een bewonersoverleg en twee
keer een bijeenkomst met de Raad van Toezicht. Bij verhindering zorgde men
zelf voor vervanging.
Ook zijn er enkele informele bijeenkomsten geweest tussen een afvaardiging van
de CR en de Raad van Toezicht, betreffende de ontstane crisis situatie rond de
onzekere toekomst van de Buurderij en de rol van de directeur daarin. De CR is
op haar adviserende rol aangesproken, ook met betrekking tot het beleidsplan.
Besproken punten, onder meer:


De cliëntbezetting van de Buurderij



De begeleiding van de cliënten door de medewerkers



De onderlinge relaties tussen de cliënten



Evaluatie inzet van orthopedagoog voor het bewaken van de onderlinge
relaties en het ondersteunen daarin van de medewerkers



De (externe) dagbesteding van de cliënten



Inzet Maatjesproject



Het vervoer van de cliënten naar externe activiteiten, taxikosten



Gezamenlijke uitstapjes en de kosten ervan



De personeelsbezetting, o.a. de wisselingen



De ondersteuning van de medewerkers



De aanpassing van de opzet van de Buurderij



Ontwikkelingen nieuwe opzet Resto/theehuis



De inrichting en het onderhoud van de appartementen van de cliënten



Problemen met verwarming en andere bouwkundige gebreken en
achterstallig onderhoud



De inrichting van een gemeenschappelijke woonkamer



Schoonmaak



De voeding van de cliënten



Communicatie met de ouders/vertegenwoordigers, onder meer over het
Zilliz-systeem (dagelijkse rapportage)



Het uitgeven van een nieuwsbrief



Aanpassingen en opzet website



De jaarrekening 2015 en de begroting 2016



De situatie met betrekking tot de directie

Er is verder besloten dat in 2017 wederom regelmatig overleg zal plaatsvinden
met de medewerkers, een intensievere vorm van overleg met de cliënten zal
worden gezocht en ouders/vertegenwoordigers van de bewoners meer bij de
Buurderij proberen te betrekken.

