De Parelvissers – week 3 – 14 t/m 20 januari 2019
Praktische informatie
Op onze website
www.libertasleiden.nl vindt
u onder het kopje “Wonen
met Zorg” een blok met
praktische informatie.
Hieronder zijn onder
andere de volgende
stukken te vinden:
Informatiegids
Wonen met Zorg
Voorbeeldovereenkomst
Algemene Voorwaarden WLZ
Eigen bijdrage
Uw zorg in een
AWBZ- instelling
Onafhankelijke
cliëntonder-steuning
Informatieblad
Ik woon in een
zorginstelling
ZZP indicatie
Klachtenformulier

Impressie overleg Cliëntenraad
en Raad van Bestuur
7 december 2018
De belangrijkste onderwerpen die wij
deze bijeenkomst hebben besproken
zijn het jaarplan in combinatie met de
be-groting voor 2019 en het
kwaliteitsplan voor 2019.
We hebben eerst stilgestaan bij de bewonersoverleggen. Wij hebben
als cliëntenraad hoge verwachtingen van dit overleg, maar het komt
nog maar langzaam van de grond.
De cliëntenraad heeft kennis genomen van de personeelswisseling in
het managementteam. Joost van Ellinkhuizen zal Libertas verlaten,
Ingrid Kraaijenoord volgt hem op als sectormanager Wonen met Zorg.
De cliëntenraad zal zitting nemen in de adviescommissie voor de
vacature van sectormanager Thuiszorg.
Ook heeft de cliëntenraad kennis genomen van het project Meedoen
in Meerburg dat is genomineerd voor een prijs van de
brancheorganisatie voor sociaal werk. Het Huis van de Buurt
Vogelvlucht heeft een prijs gewonnen vanwege de beste beoordeling
door de gebruikers. Genoeg redenen om de sector Ondersteuning en
Participatie het komende jaren intensiever te volgen.
De cliëntenraad heeft een positief advies gegeven voor het jaarplan
en de begroting voor 2019. Het jaarplan is in twee ronden met de
bestuurder besproken. Over de begroting is buiten de vergadering
overleg geweest met controller. Libertas Leiden heeft te maken met
omstandigheden die voor alle zorginstellingen nadelig zijn: beperkte
vergoedingen voor met name thuiszorg en een arbeidsmarkt waarin
het moeilijk is goed zorgpersoneel te vinden en te houden. Mede
daardoor blijft het aandeel van personeel niet in vaste dienst
zorgwekkend hoog. Binnen deze omstandigheden maakt Libertas
Leiden keuzes die naar het oordeel van de cliëntenraad het belang
van de cliënten dienen.
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Contact
Teammanager zorg
Mark Schlagwein
m.schlagwein@libertasleiden.nl

Teammanager
Hotelservices
Heleen van der Ven
h.vanderven@libertasleiden.nl

Geestelijk verzorger
Shosannah Vroomans
s.vroomans@libertasleiden.nl

06-30495817

Ook het kwaliteitsplan krijgt een positief advies van de cliëntenraad
en ook dit plan is uitvoerig bij eerdere gelegenheden besproken. De
resultaten van het plan zullen meetbaar, maar vooral merkbaar
moeten zijn. De cliëntenraad gaat dit intens volgen.

Inloopspreekuur
Op 17 januari houdt Mark Schlagwein,
teammanager zorg, een inloopspreekuur voor
bewoners en/of familieleden met vragen over
de zorg. Dit spreekuur vindt plaats van 15.3016.30 uur in het kantoor van Mark op de
begane grond.
In verband met de afwezigheid van Marjan Wiersma zijn de
activiteiten onder voorbehoud.

Locatieverpleegkundige
Sandra Velema
s.velema@libertasleiden.nl

Medewerkster Welzijn
Marjan Wiersma

Datum

Activiteit

Ruimte

Tijd

Maandag
14 januari

Internetcafé
Praat/spelclub
Winkeltje
Koffie drinken en
mandala’s kleuren
Bibliotheek
Gym op de stoel
Handwerken,
kaarten/rummykub
Bibliotheek
Winkeltje
Schilderclub
Internetcafé
Bibliotheek
Filmmiddag
Bibliotheek en
Internetcafé
Koffietafel met
Jan en Irene
Winkeltje

Internetcafé
Vergaderkamer
Internetcafé
Restaurant

10.00-15.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-11.30

Internetcafé
Vergaderkamer
Restaurant

14.00-16.00
10.30-12.00
14.00-16.00

Internetcafé
Internetcafé
Vergaderkamer
Internetcafé
Internetcafé
Restaurant
Internetcafé
Internetcafé
Restaurant

14.00-16.00
09.30-12.00
10.00-11.45
12.00-16.00
14.00-16.00
14.15-16.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-11.30

Internetcafé

09.30-12.00

m.wiersma@libertasleiden.nl

06-20513778

Coördinator Hotelservices
Petra Ruis
p.ruis@libertasleiden.nl

Dinsdag
15 januari

Klachtenfunctionaris
Liesbeth Hakkenberg
l.hakkenberg@libertasleiden.nl

06-23666112

Woensdag
16 januari

Cliëntenraad
Libertas Leiden
Clientenraad@libertasleiden.nl

Klantenservice
071-5168168

Donderdag
17 januari

klantenservice@libertasleiden.nl
___________________________________

Colofon
Redactie: Ellen Verhoeven
e.verhoeven@libertasleiden.nl

Vrijdag
18 januari

