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Nieuws van de cliëntenraad:
Voorstellen:
Alex Woudenberg

Ik ben 55 jaar jong en sinds juli 2013 lid van de
Cliëntenraad. De raad heeft mij in januari 2016 als
voorzitter gekozen.
Ik ben geboren met een hersenafwijking met als
klacht slapeloosheid.
In september 1984 werd ik cliënt van Veldwijk,
vrijwillig opgenomen op het Johannesbos en
ingesteld op Lithium. In 2011 ben ik, wederom op
het Johannesbos, ingesteld op Seroquel. In
september 2015 ben ik als cliënt uitgeschreven.
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De cliëntenraad viert…
40 jaar cliëntenraad op de Veluwe!
Op 14 juli 1976 is de “Patiëntenraad Veldwijk”
opgericht. Na de officiële oprichtingsvergadering
kwam men wekelijks bij elkaar in een
vergaderzaaltje op de afdeling Johannesbos. De
Patiëntenraad had dus nog geen eigen ruimte. Als
patiëntenraad is je belangrijkste onderhandelingspartner de directie. Hij (het was toen altijd een hij
op Veldwijk) is degene die kan beslissen. Het
eerste onderwerp betrof de verkeersveiligheid op
het terrein van Veldwijk. Er werd te hard gereden
vond men en dit terwijl de maximum-snelheid
20 km per uur was. Het gaspedaal werd echter wat
dieper ingetrapt, wat de veiligheid niet ten goede
kwam.
In de jaren tachtig vond er een verschuiving plaats
in de onderwerpen en werden punten als het
separeerbeleid, inzagerecht en het beheer van
patiëntenrechten op de agenda gezet.
Sindsdien heeft de patiëntenraad, inmiddels
cliëntenraad, zijn positie binnen Veldwijk alleen
maar verder uitgebouwd en is het geworden tot
wat het nu is!
Dit jaar bestaat de raad dus 40 jaar. Hier zijn wij
met z’n allen apetrots op! En dit vraagt om een
feestje!

Het is mijn uitdaging om voor cliënten, klinisch of
ambulant, ook in tijden van noodzakelijke
bezuinigingen, de kwaliteit van leven, zo goed als
mogelijk is, te waarborgen.
Verder doe ik voor de raad samen met een mederaadslid de cliënten van de afdelingen Duynenhof,
Hofstede en Hofplein regelmatig bezoeken. Ook
neem ik deel aan het bewonersoverleg van
Berkenhof en het medewerkersoverleg van
WerkCentraal.
Daarnaast ben ik ook lid van een onderzoekscommissie die de kwaliteit van de FACT-teams
onderzoekt.
Ik vind het leuk om dit werk voor de raad te doen,
waarbij voor mij de contacten met de cliënten erg
waardevol zijn.

De raad organiseert deze zomer feestelijke
activiteiten:
 Op woensdag 3 augustus treedt het
Riciotti-ensemble op.
 Op donderdag 15 september is er een
feestelijke receptie voor iedereen.



In de week van 12 september bezoekt de
raad cliënten op de afdelingen van Landgoed Veldwijk met wat lekkers.

De adviesaanvragen en de uitgebrachte adviezen
zijn terug te vinden op Intranet bij het onderdeel
Centrale Cliëntenraad (CCR).

Verdere informatie volgt, dus houd de prikborden
in de gaten!

Kwaliteitstoetsing FACT Veluwe en
Veluwe Vallei
In de maanden mei, juni en juli doet de cliëntenraad V&VV kwaliteitsonderzoek bij de FACT-teams
van Ermelo en Barneveld. Dit betekent dat
raadsleden gesprekken voeren met cliënten van
FACT, en (daarna) met de medewerkers. De raad
wil graag weten wat cliënten als goed ervaren in
de behandeling en begeleiding en waar de
knelpunten liggen. Na afloop van het onderzoek
worden de resultaten met de betrokken partijen
besproken en gepubliceerd. Bent u cliënt bij het
FACT Ermelo of Barneveld en wilt u meedoen aan
het onderzoek? Op de prikborden wordt bekend
gemaakt wanneer de gesprekken plaats vinden.

Nieuws over:
Bewonerscommissie Groenehaege
Eénmaal in de twee maanden komt de
bewonerscommissie Groenehaege bijeen om met
elkaar te praten over wat er op dat moment loopt,
goed gaat of beter kan. Deze bijeenkomsten
worden altijd goed bezocht door de bewoners.
Hierbij zijn ook Gonnie en Piet van de cliëntenraad
aanwezig. Samen wordt er gekeken naar wat
eventueel verbeterd kan worden en wat de
cliëntenraad hier in kan betekenen. Als voorbeeld
noemen we de computer die vervangen moest
worden, wat inmiddels is gebeurd.

Verslag van…
Kennismakingsbijeenkomst raadsleden
woonvormen
De bijeenkomst van de bewonerscommies van de
woonvormen op de Veluwe heeft afgelopen 9 juni
plaatsgevonden. Na de kennismaking hebben we
samen gegeten en gesproken over onder andere
cliëntenparticipatie (meedenken, -praten en
-beslissen waar mogelijk is door cliënten), begeleid
wonen, wat goed gaat of beter kan en de
communicatie in de woonvormen. Ook is gekeken
of elke woonvorm op de Veluwe een bewonerscommissie heeft. Daar waar deze er nog niet is,
gaat de cliëntenraad ondersteuning verlenen bij
het opzetten hiervan.
Het was een gezellige en zeer geslaagde avond!

In gesprek met de organisatie:
Adviezen in de afgelopen periode
De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de
Zorg (WMCZ) geeft de cliëntenraad adviesrecht
over voorgenomen besluiten die gevolgen hebben
voor cliënten.
In het eerste half jaar van 2016 heeft de
cliëntenraad advies uitgebracht over de volgende
aanvragen van de directie:
- Huisvesting vreemdelingen in De Hooge
Riet;
- Sluiting Loge Oosterhoorn;
- Huisvesting van de Zorggroep Noord West
Veluwe in De Oosterhoorn;
- Voorgenomen besluiten bezuinigingen
2016 in V&VV.
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Vooruitblik op het derde kwartaal

Kom meedenken

Voor de komende maanden staan de volgende
activiteiten op de agenda:
- Viering 40 jaar cliëntenraad op Veldwijk
(zie elders in deze nieuwsbrief);
- Presentatie van de uitkomsten van de
Kwaliteitstoetsing FACT Barneveld en
FACT Ermelo;
- In gesprek met de directie over de samenwerking en aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst;
- Contact met de Familieraad.

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar enthousiaste
(ex-)cliënten. Wil je lid worden van de raad om met
ons mee te denken? Neem contact met ons op!
Je ervaring is heel welkom, daarmee kunnen we
nog beter de cliënten helpen.

Openingstijden en zomerreces
cliëntenraad
Loop gerust eens binnen! In de ochtend is er
meestal wel iemand in de raadskamer voor een
praatje of kopje koffie/thee. Wil je wat bespreken?
Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom!
De raadskamer bevindt zich op Landgoed Veldwijk
achter in de gang van gebouw Beukenrode.
Het zomerreces duurt van vrijdag 15 juli tot dinsdag 23 augustus.

Meer informatie?
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen
of opmerkingen? Of heb je een suggestie voor een
volgende nieuwsbrief?
Mail naar : clientenraadveluwe@ggzcentraal.nl
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