
AGENDA 
 

 1 

Datum:  11 oktober 2021 

Tijd:  14.00 – 16.00 

Locatie:  Multiruimte 

 

Onderwerp: Overleg locatieraad en Management WZC Theresia  

 

Genodigden    

locatieraad: (namen) 

Gasten:  - 

 

Genodigden (naam)  

management:  

 

Ter informatie: Locatieraad Elisabeth  ambt.secr. 

 

 
Onderwerp        Tijdsindicatie 

 

1. Opening en mededelingen, notulist Ben    14.00 
 

2. Verslag vorige keer (bijlage 1)     14.05 
 

3. Planning vergaderingen locatieraad 2022    14.10  

 

Gemeenschappelijke cliëntenraad Voorstel data Locatieraad 

17 januari - 

7 maart 28 februari 

11 april - 

23 mei 2 mei  * 

4 juli 27 juni  * 

15 augustus - 

26 september 19 september  * ** 

7 november 31 oktober 

19 december (met Raad van Bestuur) 12 december 

*) (naam) sabbatical leave 

**) (naam)waarschijnlijk vakantie 

 

4. Familieavonden zorgafdelingen 14 en 21 oktober    14.15 

Wie aanwezig, onderwerpen, planning familieavond verpleegafdeling Mariënhof 

 

5. Opvolging acties seizoensborrel 10 september (1)   14.20  

In bijlage 2 staan de punten die verzameld zijn uit de antwoordformulieren en de opmerkingen tijdens de 

seizoensborrel zelf. De afspraak met Vughterstede is dat dit via de locatiemanager loopt. Dus ook als er acties 

moeten worden uitgezet.  

Voor ons zelf is het van belang om samen, met de locatiemanager, door de punten heen te lopen. En te bekijken 

waar ze thuishoren. Zodat de locatiemanager ze ook concreet kan meenemen.  

Aan de locatiemanager de vraag of dat de verantwoordelijken binnen Vughterstede voor de punten die met een * 

zijn aangegeven, op de volgende seizoensborrel (14 januari 2021) de aanwezigen bijpraten over de stand van 

zaken. Zodat wij zelf geen apart verhaal of een indirecte terugkoppeling hoeven te geven. We zullen deze werkwijze 

ook aangeven in het overleg van de gemeenschappelijke cliëntenraad van 8 november.  

Uiteindelijk kunnen we de seizoensborrel op termijn weer inzetten voor alleen een gezellig samenzijn en de 

informatievoorziening gaan spreiden over de bewonersavonden én de familieavonden. 

6. Pauze        15.00  

 

7. Opvolging acties seizoensborrel 10 september (2)   15.10  
 

8. Wvttk en afronding        15.55 

 


