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De eerste nieuwsbrief van 2015 is 

alweer een feit. Wij wensen jullie veel 

leesplezier!  

 

Lopende zaken 
Op dit moment zijn er geen 

adviesaanvragen. De raad is op dit 

moment bezig met Gastvrijheidszorg 

met Sterren. Dit jaar wordt dit 

gehouden bij het Hof van Thee en 

Leut. Wanneer er ontwikkelingen zijn 

rondom Gastvrijheidszorg met 

Sterren zullen wij dit melden in onze 

nieuwsbrief. 

 

 

Advies: Personeel en 
Organisatie 
De CCE heeft in december advies 

uitgebracht over de afdeling 

Personeel en Organisatie (P&O), 

inclusief de afdeling opleidingen. Het 

advies gaat over het hiërarchisch 

onderbrengen van de afdeling P&O, 

inclusief opleidingen onder de Raad 

van Bestuur. Oftewel een verandering 

in de organisatiestructuur.  

Motivatie hiervoor is dat er veel 

veranderingen op ons af komen. Het 

is daarbij handig wanneer de afdeling 

direct en dichtbij de Raad van 

Bestuur werkt. De CCE heeft voordat 

zij advies uitbracht vragen gesteld of 

dit gevolgen heeft voor de cliënten. 

Dit was niet het geval. Het advies is 

dan ook positief. Omdat de 

ondernemingsraad nog vragen heeft 

is er besloten deze verandering nog 

niet door te voeren. Dit wordt 

uitgesteld tot uiterlijk 1 maart.  

Bezoek aan het Spectrum, de Biotuin en Lunchcafé 
van de Kook 
Op dinsdag 13 januari heeft de CCE samen met de Locatieraad Kloetinge een 

bezoek gebracht aan de werkleerbedrijven te Kloetinge.  

 

De ochtend begon met een bezoek aan het Spectrum. We werden hier 

enthousiast rondgeleid en er was voldoende mogelijkheid om met cliënten te 

praten. Op de begane grond wordt gewerkt met steigerhout en er was een ruimte 

voor demontagewerkzaamheden. In de hal stonden verschillende spullen 

uitgestald die gemaakt waren van steigerhout zoals een kinderkeuken en stoelen. 

Er wordt voornamelijk in opdracht gewerkt. Het werkleerbedrijf heeft ook nog een 

eerste verdieping. Hier waren cliënten bezig met het fijnere handwerk zoals het 

maken van kinderovenwanten, schortjes, tassen enzovoort. Naast het werk 

binnen is het ook mogelijk om buiten in de tuin te werken. Wij als raad waren erg 

onder de indruk van de prachtige spullen die er gemaakt worden.  

 

Vervolgens zijn we naar de Biotuin gelopen. Op dinsdagochtend worden hier de 

bloemstukjes gemaakt die over Emergis worden verspreid. Wellicht heeft u deze 

al eens gezien op bijvoorbeeld een kantoor of in de kantine te Kloetinge. Elk 

bloemstuk dat gemaakt wordt is uniek. Tijdens het bezoek werd er ook gewerkt 

aan een jubilarisschaal. Dit is een handgemaakte schaal met een mooie krans 

erop voor medewerkers die 25 jaar in 

dienst zijn. Het maken van aardewerk is 

ook een activiteit waar bij de Biotuin aan 

gewerkt wordt. Buiten is er een grote tuin 

met kassen waar diverse werkzaamheden 

worden verricht zoals het verbouwen van 

groente, bijhouden van planten en de 

vijver. Er is een gemoedelijke sfeer op het 

werkleerbedrijf en de cliënten vertellen 

graag over hun werkzaamheden. Er 

worden op het werkleerbedrijf mooie 

diensten verricht voor Emergis.  
 

Foto: bloemstukken van de Biotuin 
 

Om de ochtend af te sluiten hebben we genoten van een heerlijke verse maaltijd 
bij het Lunchcafé van de Kook. De maaltijd bestond uit een voorgerecht en een 
hoofdgerecht, afgesloten met een kop koffie of thee met wat lekkers. De 
bediening is vriendelijk en zorgt ervoor dat alles naar wens is. Een aanrader voor 
iedereen die voor een schappelijke prijs lekker en gezond wil eten.  
 
Deze dinsdag hebben wij weer gezien hoe op de werkleerbedrijven met passie en 
plezier en op eigen tempo gewerkt wordt. Wij raden iedereen aan om eens langs 
te gaan bij één van deze mooie bedrijven. 
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Agenda 
Depressie in relatie tot culturele 

achtergrond. 

Woensdag 18 februari vindt er in de 

aula het Admiraal De Ruijter 

Ziekenhuis te Vlissingen een 

bijeenkomst plaats over depressie in 

relatie tot culturele achtergrond.  

Deuren open:  19.00 uur 

Start:   19.15 uur 

Einde:    21.15 uur 

De toegang is gratis.  

 

Brainstormmiddag 
Net voor de kerstvakantie heeft de 

CCE een brainstormmiddag 

gehouden. Een middag waarin alle 

raadsleden hun ideeën konden 

vertellen over de toekomst van de 

CCE en wat we allemaal willen gaan 

doen. De middag heeft leuke ideeën 

opgebracht, die wij dit jaar zullen 

gaan oppakken. 

Omdat we de brainstorm niet wilde 

houden in een vergaderzaal op de 

hoofdlocatie van Emergis, hebben we 

contact opgenomen met het 

werkleerbedrijf Middelburg. Hier 

waren wij van harte welkom. Er waren 

twee mooie zalen voor ons 

beschikbaar. Daarnaast werden we 

voorzien van koffie, thee en fris.  

Via deze weg willen wij dan ook 

anderen aanraden om, wanneer je 

eens op een andere locatie wilt 

‘vergaderen’, contact op te nemen 

met het werkleerbedrijf Middelburg.  

 
GGZ Breburg 
De cliëntencommissie van de GGZ 

Breburg is bij ons op bezoek geweest. 

Er was ruimte om met elkaar van 

ideeën te wisselen en vragen te 

stellen. Belangrijk onderwerp in dit 

gesprek was gastvrijheid.  

Kandidaten gezocht voor het panel Psychisch Gezien 
Via deze weg willen we bij jullie aandacht vragen voor het panel Psychisch 

Gezien. 

 

 

 

 

 

Wat is het? 
Het panel is een initiatief van het Trimbos instituut. Door mee te doen aan het 

panel ontstaat er een beter beeld van de woon- en leefsituatie van mensen met 

een psychische aandoening binnen en buiten de GGZ-instellingen. Het gaat om 

gegevens waar voor de start van het panel geen recentelijk landelijke gegevens 

bekend waren. Uitkomsten zijn interessant voor uzelf, politici, beleidsmakers, 

hulpverleners en media.  

 

Voor wie? 

Voor het panel Psychisch Gezien is het Trimbos instituut opzoek naar mensen 

van 18 jaar en ouder, die langere tijd last hebben van psychische klachten. 

Bijvoorbeeld als u in het dagelijks leven beperkingen ondervindt van een 

psychose, een bipolaire stoornis, depressies of een persoonlijkheidsstoornis.  

 

Hoe werkt het? 

Als u zich opgeeft voor het panel vult u enkele keren per jaar een enquête in. Het 

invullen van de enquête duurt maximaal een uur. Dit verschilt per keer, het kan 

ook 10 minuten duren. U ontvangt automatisch nieuwsbrieven en kunt aangeven 

of u benaderd wilt worden voor een interview of groepsgesprek. U ontvangt voor 

het invullen van de enquête een kleine attentie.  

Als u deelneemt aan het panel wordt er onder andere gevraagd naar nieuwe 

ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg of over zorg die u zelf 

ontvangt. Uw visie, ervaringen en wensen zijn de basis.  

Gegevens worden anoniem verwerkt en niet aan derden verstrekt.  

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.psychischgezien.nl  

Vragen kunt u mailen naar panel@trimbos.nl  

 

 
Contact 
Zijn er zaken die spelen op uw locatie of ambulant? Of heeft u tips voor de 

agenda? Laat het ons weten! 

 
  Telefoon :   0113-267295 

E-mail :  cce@emergis.nl 

 

Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Stuur ons een mail. 

Dan zetten wij u op de mailinglijst 


