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Voor u ligt onze nieuwsbrief van 

april. Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Lopende zaken 
De CCE is betrokken geweest bij de 

beleidsochtend, welke georganiseerd 

was door de Raad van Bestuur. Elk 

jaar wordt er een beleidsochtend 

georganiseerd. De CCE wordt hier 

altijd voor uitgenodigd.  

Tijdens de beleidsochtend vertelde de 

Raad van Bestuur de plannen voor 

komend jaar. Hier zal een 

adviesaanvraag over komen. Zodra er 

meer bekend is zullen wij dit melden 

in de nieuwsbrief.  

 

Advies cameratoezicht 
comfortroom 
ouderenpsychiatrie 
De CCE ontving in maart een 

adviesaanvraag voor cameratoezicht 

in de comfortroom bij 

ouderenpsychiatrie.  

 

Om te kunnen adviseren is de raad 

gaan kijken in de comfortroom. 

Verder zijn er nog vragen gesteld 

over het aantal camera’s, de privacy 

en de werking van de comfortroom. 

 

De Locatieraad Kloetinge heeft deze 

adviesaanvraag ook ontvangen. Aan 

de hand van de antwoorden en de 

verwerkte opmerkingen van de CCE 

hebben beide raden gezamenlijk een 

positief advies gegeven. 

Er is gevraagd of de raden nog een 

bezoek willen brengen, als de 

camera’s geplaatst zijn. De raad zal 

dan kijken of privacy en veiligheid 

gewaarborgd zijn.  

Bezoek Hulst, Terneuzen en Groede 
Dinsdag 7 april is een deel van de CCE op bezoek geweest bij enkele locaties van 

Emergis in Zeeuws-Vlaanderen.  

 

We zijn gestart bij het woon-zorgcomplex in Hulst. Het pand waar een bezoek 

aan werd gebracht is in 2014 in gebruik genomen. Alle bewoners huren op deze 

locatie een eigen appartement en ontvangen hier VPT- zorg (Volledig Pakket 

Thuis).   

We zijn enthousiast ontvangen door bewoners en personeel in de gezamenlijke 

ruimte. In deze ruimte kunnen de bewoners samenkomen om bijvoorbeeld koffie 

te drinken of samen te koken en eten. We hebben met elkaar koffie en thee 

gedronken en gepraat over het nieuwe wonen. Het was erg leuk om te horen hoe 

enthousiast iedereen daarover is.  

Vervolgens namen een aantal cliënten ons mee om hun appartementen te laten 

zien. We waren onder de indruk van de ruimte in de appartementen. Het is een 

prachtige locatie om te wonen.  

 

Vervolgens zijn we naar Werkleerbedrijf Terneuzen gereden. Ook hier werden wij 

enthousiast ontvangen. We genoten er van een heerlijke lunch. Na de lunch was 

het tijd voor een rondleiding. In Werkleerbedrijf Terneuzen wordt er gewerkt met 

LEGO. We kregen het hele proces te zien, van binnenkomst, schoonmaken, 

fotografie, bouw tot de verkoop. Erg indrukwekkend om te zien hoeveel LEGO er 

is en het goede systeem waarmee gewerkt wordt. In het Werkleerbedrijf zit ook 

een houtwerkplaats. Ook in deze mooie ruimte worden weer mooie artikelen 

gemaakt die dan weer door winkeltjes binnen Emergis worden verkocht.  

 

Als laatste zijn we naar Werkleerbedrijf Park 

Groede gereden. We hadden geluk, want het 

was een zonnige dag. Op het park kregen we 

een rondleiding. Er was een heleboel te zien. 

Er waren lammetjes, paarden, kippen, ezels, 

herten, hangbuikzwijntjes, geiten enzovoort.  

Er is ook een moestuin. Er werd ons het één 

en ander over de oorsprong van het park 

verteld, zoals over de bunkers uit de Tweede 

Wereldoorlog. Vervolgens keken we binnen. 

Daar zagen we de demontage werkplaats. 

Het Werkleerbedrijf heeft ook een winkel 

waar we even hebben mogen rondneuzen. Erg leuk, want daar worden ook weer 

artikelen van andere Werkleerbedrijven verkocht.    

 

Wij hebben genoten van een mooie dag met veel indrukken. Via deze weg willen wij 

iedereen bedanken voor zijn/haar gastvrijheid.  
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Agenda 
Herstelbijeenkomst diabetes 

Woensdag 20 mei vindt de 

herstelbijeenkomst over diabetes 

plaats in het Admiraal De Ruyter 

Ziekenhuis te Vlissingen. 

De deuren gaan open om 19.00 uur 

en er wordt gestart om 19.15 uur. De 

avond eindigt om 21.15 uur.  

 
 
Directeur Jan van der 
Hallen 
Jan van der Hallen, directeur 

maatschappelijke zorg, heeft na een 

betrokken en bevlogen dienstverband 

van bijna 35 jaar Emergis per 1 april 

verlaten. Wij willen Jan van der 

Hallen bedanken voor de 

samenwerking in de afgelopen jaren.  

 
 
Jaarverslag 2014 
De CCE heeft haar jaarverslag van 

2014 afgerond. Als u interesse heeft 

het jaarverslag te ontvangen: mail 

dan even naar cce@emergis.nl. Wij 

sturen het jaarverslag dan toe. 

 
 
Busvervoer 
In onze vorige nieuwsbrief schreven 

wij over de nieuwe dienstregeling van 

het busvervoer. Wij vroegen onze 

lezers om contact met ons op te 

nemen over knelpunten die worden 

ervaren in de bereikbaarheid van 

Emergis.  

Wij hebben al enkele reacties 

ontvangen. Uw reactie is nog steeds 

van harte welkom! U vindt onze 

contact gegevens hier naast . 

 

113 online 
De CCE is in gesprek geweest met 113 

online om te praten over suïcide. 

 

113 online is een zelfstandige en 

onafhankelijke zorgaanbieder op het 

gebied van zelfmoordpreventie. 113 

online wil zelfmoord en 

zelfbeschadiginggedrag voorkomen en 

het taboe op praten over zelfmoord 

doorbreken.  

 

Als je aan zelfmoord denkt, somber of 

depressief bent kun je met 113 online 

contact opnemen via de telefoon of 

internet. Via het internet wordt er chat of e-mailcontact geboden.  

113 online werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn er voor jou, ze kunnen 

goed luisteren en oordelen niet.  

 

Verder is er op de website van 113 online informatie te vinden over suïcide. 

Voorbeelden hiervan zijn wetenschappelijke artikelen, ervaringsverhalen en 

andere informatiebronnen. 

 

113 online is anoniem, vertrouwelijk en 24/7 te bereiken.  

 

Internet:  www.113online.nl  

Telefoon: 0900 0113 (5 cent per minuut + eventuele kosten telefoon) 

 
Adviesaanvraag cameratoezicht Witte Huis 
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij kort over de adviesaanvraag 

cameratoezicht Witte Huis.  

De CCE is bij het Witte Huis wezen kijken naar de positionering van de camera’s. 

Echter blijkt de adviesaanvraag niet volledig te zijn. De CCE heeft de 

adviesaanvraag, vanwege de onvolledigheid, afgewezen.  

 
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 

 


