Jaarverantwoording 2020 Cliëntenraad Loenen
De Cliëntenraad Loenen bestond dit verslagjaar uit:
Mevr Janny Thiemann
Voorzitter
Heer Peter van Dongen
lid / vice voorzitter
Mevr Gina van Oort
secretaris/penningmeester
Mevr Dicky Ferwerda
lid
Relevante onderwerpen die in de lokale raad aan de orde zijn geweest:
1. Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de covid
pandemie.
Diverse vergaderingen CR zijn telefonisch of digitaal geweest,
aanwezigheid in het Kampje was niet wenselijk. Vanaf maart is het
Kampje ook aantal maanden gesloten geweest. Janny Thiemann heeft als
voorzitter van de CR Loenen en lid CCR maandelijks, wanneer nodig
vaker, overleg gehad met het management wat betreft ontwikkelingen en
belemmeringen betreffende de covid pandemie. De CR is met grote
regelmaat via de mail op de hoogte gehouden van de stand van zaken met
betrekking Covid-19 in ’t Kampje.
2. Drie keer overlegvergaderingen met manager zorg, 2 maal covid prove op
locatie, 1 X digitaal. (1 overleg is afgezegd)
3. Vaststellen jaarverantwoording 2020, begroting 2021 en werkplan 2021
4. Voorbereiden en houden van twee openbare vergaderingen voor cliënten
`t Kampje en mantelzorgers. Helaas zijn beide geplande openbare
vergaderingen (mei en november) afgezegd wegens de beperkingen
pandemie
5. Contact onderhouden met cliënten, mantelzorgers en huurders met zorg:
-aanwezigheid bij diverse evenementen en bewoners- cq familiebijeenkomsten, helaas waren dit er weinig door de covid pandemie.
-bezoeken aan de afdeling PG
-donderdagavond koffie-uurtje
-mailwisseling en overleg met bestuurder n.a.v. klachten/verbeterpunten
van mantelzorgers
6. Deelname aan commissies:
-menucommissie: er is 19/5 en 19/11 deelgenomen aan een vergadering
-activiteitencommissie: er is diverse malen overleg geweest per mail

7. Betrokken bij ontwikkelingen Domotica, visie bewegingsvrijheid,
veiligheid
8. Volgen van bijeenkomst NZC digitaal november 2020
9. Uitgebrachte adviezen:
• Gevraagde en ongevraagde adviezen hebben in 2020 veelal
betrekking gehad op en in het teken gestaan van de Covid
pandemie.
• Advies menu commissie: nieuwe samenstelling menu commissie.
• Belangrijke punten verandering afzuiging keuken afdeling PG
Loenen
• Uitvoering (naar aanleiding van advies van de CR in 2019)
opknappen ‘t Trefpunt, niet uitgevoerd door de Covid-19. Wordt nu
gekoerst 2021.

