
  
Zaken waar de leden van de CR de afgelopen maand mee bezig zijn geweest 

Naar verwachting wordt in de loop van 2020 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(WMCZ2018) ingevoerd. De WMCZ 2018 schrijft voor dat de CR de cliënten en de 

cliëntvertegenwoordigers moet informeren over haar werkzaamheden. Dit wil de CR onder meer doen 

door een vaste nieuwe rubriek in deze Nieuwsbrief Perspectief op te nemen. Daarin zullen zaken 

aangestipt worden waar de leden in de achterliggende 4 weken mee bezig zijn geweest. Het overzicht 

zal niet uitputtend zijn en mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen die via de mail 

(cr@novadic-kentron.nl) gesteld worden.  

Gesprek teamleiders/coördinatoren kliniek 

In de vorige Nieuwsbrief Perspectief is melding gemaakt van de mislukte pogingen om met de 

teamrolhouders cliënt van de vitale teams in Vught in gesprek te komen. Mede hierdoor is een 

delegatie van de CR uitgenodigd het teamleiders/coördinatoren-overleg in Vught bij te wonen. In het 

gesprek is gekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we het beste elkaar kunnen 

informeren en ondersteunen. Ook is gekeken wat we kunnen doen om de afdelingsbezoeken aan de 

afdelingen in Vught voor iedereen interessanter gemaakt kunnen worden voor alle partijen. Heb je als 

cliënt voorstellen op dit punt, laat het ons weten. Het punt zal de komende tijd meer vorm gegeven 

worden.  

Bezoek aan het hostel in Den Bosch 

Op 2 oktober is de CR op bezoek geweest bij het hostel aan de Van 

Broeckhovenlaan in Den Bosch. Na een rondleiding, waarbij korte 

gesprekjes met de cliënten mogelijk waren, door het gebouw en de 

binnentuin zijn de leden in gesprek gegaan met teamleider Emmy 

Bouwmans. Zij bracht de leden op de hoogte van de actuele 

ontwikkelingen voor de doelgroep binnen de gemeente Den Bosch. 

Daarbij is de vraag gesteld in hoeverre we over en weer gebruik 

kunnen maken van elkaars kennis en kunde. Dit alles natuurlijk in 

het belang van de cliënten.  

Vergaderingen 

In de afgelopen maand zijn de leden van de CR 1x bij elkaar 

gekomen tijdens een eigen vergadering. In die vergadering is 

gesproken met teamleider Jeugd Denise Valk en accountmanager 

Jeugd Irene Dijkstra over ontwikkelingen binnen de 

jeugdverslavingszorg en de verhuizing van de Jeugdkliniek naar Vught.  

Contact PVP  

Hoewel mevrouw Daphne den Broeder al sinds 24 september 2018 als plaatsvervangend PVP binnen 

de locatie Vught werkzaam is, was er nog geen nadere kennismaking met haar geweest. In de 

september vergadering zou het er eindelijk van komen maar door omstandigheden moest deze 

vergadering op het laatste moment afgezegd worden. Inmiddels is duidelijk dat op korte termijn de 

benoeming van twee nieuwe PVP-en voor NK te verwachten is.  

Bezoek FKZ 

In het kader van een landelijk onderzoek naar Kwaliteit van Leven, heeft een delegatie van de CR 

samen met een onderzoeker van het IVO een bezoek gebracht aan de afdeling FKZ. Het bezoek 

maakte duidelijk dat de CR daar al te lang niet geweest was en daarom wordt op korte termijn een 

nieuw bezoek gepland in aanwezigheid van de teamrolhouders cliënt van die afdeling.  
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