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

De CR wil haar achterban informeren over de activiteiten die ondernomen worden. In deze rubriek 

willen we activiteiten benoemen die door de leden van de CR zijn ondernomen. Mocht je naar 

aanleiding van dit overzicht vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via ons mail 

adres cr@novadic-kentron.nl.  

 

Contacten met de teamrolhouders cliënt van de vitale teams  

In de achterliggende weken zijn nieuwe contacten gelegd met de teamrolhouders cliënt van een 

aantal teams. Insteek van de gesprekken met deze teamrolhouders is onder meer hoe de 

Cliëntenraad het beste de contacten met de cliënten van dat team kan onderhouden om te weten in 

hoeverre zij zich fijn behandeld weten. Ook wordt gesproken over de rol van de teamrolhouder hierin.  

 

Kennismaking met de PVP-ers 

Eind november heeft de Cliëntenraad kennis gemaakt met de beide nieuwe PVP-ers die vanaf 16 

januari binnen NK aan de slag gaan. Aan het gesprek met Pleun van Onzenoort (PVP Zuidoost en 

Midden-West) en Julius van Tongeren (PVP Noordoost) werd ook deelgenomen door manager André 

de Mol die ons op de hoogte bracht van ontwikkelingen die van belang zijn voor het werk van de PVP 

binnen de zorginstellingen.  

Vergaderingen  

Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief Perspectief heeft de CR 3x vergaderd. Eenmaal in 

aanwezigheid van de Raad van Bestuur en 2x onderling. Het overleg met de Raad van Bestuur stond 

vooral in het teken van de invoering van de Wvggz en ontwikkelingen rond herstelondersteunende 

zorg.  

Audits  

In het kader van een twee jaarlijkse interne audit-cyclus methadon hebben 2 leden van de 

Cliëntenraad deelgenomen aan de audit in Tilburg. Tijdens de audit wordt gesproken over de 

werkwijze op de betreffende locatie en kunnen de deelnemers hierover vragen stellen (met name ook 

over afwijkingen in de werkwijze ten opzichte van de werkwijze op de eigen locatie). Het was voor de 

beide Cliëntenraadsleden een interessante bijeenkomst. 
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