Beknopte samenvatting van de overlegvergadering
cliëntenraad RCG, Roncalli en Ursula d.d. 21 januari 2019
Punten die onder meer aan bod kwamen waren:

•

Ingekomen stukken
Voor de locaties RCG en Roncalli zoekt men nog steeds nieuwe leden voor de
ACC’s (Agendacommissie-vergadering RCG en Roncalli). Een aantal
familieleden/mantelzorgers zijn benaderd. Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij mevrouw Van Dooren, ACC Roncalli, of bij de heer J. Mertens, ACC RCG.

•

Kwaliteitsgelden
Mevrouw Aarts geeft een toelichting op de extra gelden, die Proteion heeft
ontvangen aan kwaliteitsgelden. 85% van de gelden kan ingezet worden voor
extra handen aan bed en 15% van de gelden kan ingezet worden voor materiële
kosten en kosten aan indirect personeel.
De cliëntenraad wil graag al nadenken over de extra gelden die volgend jaar ter
beschikking komen. Komend overleg gaan we daar een start mee maken.

•

ECD (ElectronischCliëntDossier)
Mevrouw Aarts en de heer Slijpen, EVV/verpleegkundige Pollart, geven een
toelichting op het ECD.
Aan de hand van de presentatie geeft de cliëntenraad aan het systeem zeer
handig en gebruiksvriendelijk te vinden. Dit wordt ook zo ervaren door de
medewerkers van Proteion.
Het ECD is nagenoeg overal in de organisatie geïmplementeerd. Echter scholing
op bepaalde onderdelen in het systeem vinden intern nog plaats.
Volgende stap is besluitvorming en invoering van Carenzorgt waarmee de cliënt
inzage heeft in onderdelen van het dossier.

•

Jaarplan en Leerplan Proteion
De cliëntenraad neemt kennis van het Jaar- en Leerplan van Proteion. Tevens zal
zij een aantal punten van het Jaarplan van Proteion opnemen in het Jaarplan van
de Cliëntenraad RCG en Roncalli.

•

Verkiezingen
De leden van de cliëntenraad gaan akkoord met het rooster van aftreden. Er is
voor 2019 een vacature vacant voor de kiesgroep Roncalli. Mevrouw Ten Berge
is statutair herkiesbaar, maar stelt zich voor een volgende termijn graag opnieuw
verkiesbaar.
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Tevens gaan de leden van de cliëntenraad akkoord met het traject voor de
verkiezingen en de instructie.
De kiescommissie, bij eventuele verkiezingen, zal bestaan uit de heer Stoel,
mevrouw Van Dooren en mevrouw Van den Bergh.
De verkiezingen vinden, al dan niet, plaats op 16 april 2018.
Cliënten/bewoners worden geïnformeerd op de locaties, het Roer en de
internetpagina van de cliëntenraad.
Namens uw cliëntenraad
Eef van den Bergh, ambtelijk secretaris
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