
Jaarverslag 2018 cliëntenraad De Badde – Pekela

Op het moment van schrijven bestaat de cliëntenraad van de Badde uit 5 personen.
Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen zijn wij nog op zoek naar minimaal 1 collega.
Lijkt het u iets dan staat op de site van de Badde de vacature en hoe te reageren.

De raad heeft in 2018, buiten de reguliere 6 jaarlijkse vergaderingen de volgende activiteiten 
ontplooid:

1. een voorlichting bezocht over de WMCZ (de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen) te Gieten.

            (De WMCZ is op een aantal punten na ook van toepassing op het Welzijnswerk)
2. werkbezoeken gebracht aan diverse vrijwilligersorganisaties in Pekela. 
3. een bezoek gebracht aan het jongerencentrum te Veendam om te kijken hoe zij het daar 

doen.
4. een lezing gevolgd over hoe een begroting tot stand komt en hoe deze te lezen om de leden 

beter voor te bereiden op haar taken.
5. deelgenomen aan de vervolg bijeenkomst Alliantie van Kracht te Winschoten.
6. een bijeenkomst gehad met nagenoeg alle medewerker van de Badde om te zien wat zij 

allemaal doen in Pekela.
7. Deelgenomen aan de, door het Sociaal Planbureau Groningen en GGZ Groningen 

georganiseerde werkconferentie, Groninger Ouderzorg: kracht in de keten.

Een aantal zaken zijn onder de aandacht van de Badde gebracht.

Zo willen wij graag dat de Badde in Pekela meer zichtbaar is zodat onze bewoners de Badde weten 
te vinden en een beroep op ondersteuning kunnen doen.
Verder maakt de cliëntenraad zich in Pekela hard voor een robuust jongeren- en ouderenbeleid. 

Wij spreken de wens uit dat in 2019 de cliëntenraad weer bestaat uit minimaal 6 pers zodat wij onze
taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren waardoor we de Badde kunnen adviseren en in staat 
stellen om de juiste zorg en aandacht te geven aan de bewoners van Pekela die dat nodig hebben.

De Cliëntenraad de Badde,

 

Tinten Welzijnsgroep 


