Jaarverslag 2020, cliëntenraad Oldeslo
Het Coronajaar 2020 was voor iedereen een moeilijk jaar. Op de
eerste plaats voor de bewoners en verplegend personeel van Oldeslo
maar ook voor de cliëntenraad. De regelmaat van vergaderen kwam
onder druk te staan bij het wegvallen van de mogelijkheid om in
huize Oldeslo bijeen te komen. Na de eerste lockdownperiode lukte
het gedurende de zomerperiode om drie keer bijeen te komen ten
huize van onze voorzitter alvorens er weer een lockdownperiode
aanbrak.
In de decembermaand is de cliëntenraad overgegaan op het alom
beproefde zoom-vergaderen en keert de regelmaat van bijeenkomen
via het internet terug. Wat niet wegneemt dat 2020 een minder
productief jaar is geweest voor wat betreft de contacten tussen de
organisatie en de voltallige cliëntenraad.
Tijdens de eerste coronagolf was er middels digitale communicatie
iedere week intensief overleg tussen de bestuurder en de voorzitters
van de beide cliëntenraden binnen de Stichting Zorggroep Oldael.
Gevolgd door verslaglegging van het overleg aan de leden.
Niet alleen het beleid rondom Corona -mede dankzij de uitvoerige
informatievoorziening naar bewoners en eerste contactpersonen via
de afdeling communicatie– kon ook de dagelijkse gang van zaken
betreffende de Stichting Zorggroep Oldael op die manier besproken
worden. Over te wijzigen bezoekregelingen werd positief
geadviseerd.
Het jaar 2020 begon overigens goed. Er was betrokkenheid bij het
vaststellen van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. De
cliëntenraad bracht over beiden een positief advies uit. Er konden
drie nieuwe leden welkom worden geheten, te weten Mevrouw J.P.C.
Meij-de Groot, Mevrouw M.Y. Veentjer-Renaud en de Heer A.B. van
der Plas waarmee de cliëntenraad weer op volle sterkte kwam.

Helaas heeft de heer van der Plas, door familieomstandigheden,
tijdelijk afstand moeten nemen van actieve deelname.
De cliëntenraad overlegde in drie scholingsmiddagen intensief met
een deskundige van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC)
over de consequenties van de nieuwe inspraakwet voor de
gezondheidszorg, de WMCZ 2018. Deze middagen leidden tot een
algehele herziening van het instellingsbesluit, de
medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement van de
cliëntenraad Oldeslo. Een tijdrovende activiteit waarvan het
eindproduct nog wacht op definitieve vaststelling door de
bestuurder.
De cliëntenraad boog zich over de constateringen van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zocht met de bestuurder naar
verbetermogelijkheden en bemoeide zich intensief met het traject
‘Waardigheid en trots’ en de kwaliteitsgelden en -indicatoren en is
buitengewoon verheugd dat nog net op het einde van dit verslagjaar
de Inspectie haar waardering heeft uitgesproken over alle
vorderingen die leiding en personeel van Oldeslo wisten te bereiken
t.a.v. de kwaliteit van de zorg.
Er werden vragen neergelegd bij de directie over de aard en
organisatie over de paramedische zorg en de bekostiging daarvan,
over de inrichting van ruimten, de BPZ-arts en de wet Zorg en
Dwang (Wzd).
Intensieve bemoeienis was er bij de discussie over de toekomst van
Oldeslo en de voorziene restauratie van het gebouw. Door de
coronapandemie heeft deze discussie helaas geen vervolg kunnen
krijgen in 2020. Dat geldt ook voor het vraagstuk over de toekomst
van de keuken. De voortgang stagneerde door de eerder vermelde
oorzaak. In het werkprogramma 2021 kennen deze twee
onderwerpen een hoge prioriteit, uiteraard afhankelijk van het
verloop van de pandemie. Het is immers begrijpelijk dat de directie,
zolang Corona overheerst daar de prioriteiten moet leggen.
De cliëntenraad kreeg een adviesaanvraag over een andere
inrichting van de dagelijkse leiding in het huis. Met enige
kanttekeningen in zijn reactie, zijn de kanttekeningen door de
bestuurder overgenomen, stemde de raad met volle overtuiging in
met de komst van een manager Zorg en welzijn op de locatie. Bij de

sollicitatieprocedure voor deze functionaris werd de raad betrokken
en inmiddels is er een regulier overleg van de raad met deze
manager tot stand gekomen.
Zoals al gezegd, voor wat betreft het vergaderritme van de raad was
het 2020 een lastig jaar. Desalniettemin was de betrokkenheid bij
Oldeslo groot dankzij een utstekende communicatie door de
organisatie en is er in de raad grote waardering over hetgeen er aan
zorg en toewijding is getoond door leiding en personeel richting de
bewoners in dit moeilijke door de corona overheerste verslagjaar.

De samenstelling van de cliëntenraad Oldeslo bestond in 2020 uit:









Mevr. M.C. Dersjant-Roorda,
De Heer R.J.E. Haijer,
Mevr. J.P.C. Mey- de Groot,
De Heer A.B. van der Plas,
Mevr. M. Rol,
Mevr. M.Y. Veentjer – Renaud,
Mevr. I.V. van West-Nieuwendijk Hoek,
Mevr. M.H.J. van Wieringen-Wagenaar.

