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Beste lezer
Een nieuwsbrief over de thema’s die de Centrale Cliëntenraad van Cello (CCR) in de afgelopen
maanden besprak met de raad van bestuur. Wilt u hierover meer informatie?
Laat het ons weten: ccr@cello-zorg.nl

Onderzoek naar gang
van zaken verhuizingen
Groote Cingels Vught
Er komt een extern onderzoek naar de (voorbereiding
van de) verhuizingen die
hebben plaatsgevonden op
Groote Cingels te Vught.
De raad van bestuur heeft
besloten dit onderzoek uit te
laten voeren door een extern
adviseur. Dat rapport zal met
de CCR worden besproken.

Veel leesplezier!

Positief:
Beleidsvoorstel
rondom kinderwens
De CCR is gevraagd te reageren op
het advies het huidige beleid aan
te passen. De nieuwe versie geeft
handvatten voor begeleiders om
praktisch en in een vroeg stadium te
handelen. Uitgangspunt is erkennen
van de kinderwens en dan alles
eromheen goed in kaart te brengen
en te bespreken. Er is veel voorlichtingsmateriaal om de cliënt bewust
te maken van de consequenties van
een kinderwens. De CCR is positief
over het advies, maar vindt dat er
ook morele dilemma’s zijn die benoemd kunnen worden.

Voortgang
herinrichting
topstructuur Cello
De CCR is betrokken bij de discussie
over de nieuwe topstructuur van
Cello. Net als de raad van toezicht
en ondernemingsraad. Er zijn scenario’s in kaart gebracht waarop deze
partijen kunnen reageren. Deze opmerkingen zijn nu gebundeld. Cello
neemt een extern adviseur in de
arm: voor aanvullende inzichten en
advies, maar ook voor het concreet
maken van die topstructuur. De
raad van bestuur zal de CCR blijven
informeren.

Positief advies: Begroting 2020
De CCR geeft een positief advies over de begroting
2020. De CCR zou het een goed plan vinden als er van
positieve resultaten (er blijft b.v. jaarlijks geld over op
de post ‘inventaris’) leuke -en niet per se strikt

noodzakelijke- zaken worden aangeschaft.
Het bestuur zegt daarop dat zulke investeringen -als
ze voor algemeen gebruik zijn- gewoon aangevraagd
kunnen worden.

Geïnformeerd over de invulling
functie sectormanager
wonen en specialistische zorg
Deze functie werd tijdelijk waargenomen door een
andere sectormanager. Die periode is voorbij. De medewerkers uit deze sector hebben te kennen gegeven
niet weer een waarnemer te willen. Daarom heeft het
bestuur besloten over te gaan tot werving, ook al staat
tegelijkertijd het invullen van de topstructuur ter discussie. Het een staat het ander niet in de weg. Zolang die
nieuwe sectormanager er niet is, is de raad van bestuur
aanspreekpunt voor de medewerkers uit deze sector.

Komende en gaande leden CCR
Patricia Portier (afkomstig uit de cliëntenraad Jeugd) en
Ivo Vughs worden welkom geheten. Ze hebben allebei
een familielid die zorg ontvangt van Cello. Jan Veerkamp
en Bernard van Hees hebben de raad verlaten.

Waarschuwingsregister
Zorg & Welzijn: een goede
zaak

Het doel van dit register is om, in het kader van een
veilige zorgrelatie, medewerkers in zorg en welzijn, die
grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten hebben
gepleegd onder een aantal voorwaarden te registreren.
Als zorgorganisaties dit allemaal doen, wordt het onmogelijk voor de plegers weer bij een andere organisatie
te gaan werken. Waarschijnlijk wordt deelname aan dit
register dit jaar of in 2021 opgelegd door de minister.
Cello wil mee gaan doen. Aanvankelijk werd daarover
geaarzeld omdat het succes sterk afhankelijk is van
deelname door veel zorgorganisaties
Deelname aan dit Waarschuwingsregister vereist van
de zorgorganisatie een interne richtlijn over hoe te
handelen bij zulke situaties, om er zo zorgvuldig mogelijk
mee om te gaan.
De CCR vindt deelname aan dit register een goede zaak.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CCR Redactie: Anja Boterblom, Ingrid Claessens en Peter van den Dungen.
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