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Voor u ligt onze nieuwsbrief van juni. 

Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Lopende zaken 
Adviesaanvraag huisdierenbeleid 
Op dit moment ligt er een 

adviesaanvraag over het 

huisdierenbeleid binnen Emergis. De 

CCE wil daarvoor graag meer 

informatie van cliënten die in een 

beschermde woonvorm of met 

volledig pakket thuis wonen. De HAT 

woningen en de woonhuizen te 

Kloetinge zijn ook aangeschreven. Op 

deze manier wil de raad input 

verzamelen om 

zo tot een 

gedegen advies 

te kunnen 

komen. Heeft u 

hier een mening 

over: laat het ons weten! 

 
Adviesaanvraag organisatiewijziging  
De adviesaanvraag 

organisatiewijziging is het begin van 

een reeks adviesaanvragen. Deze 

adviesaanvraag is in twee delen op te 

splitsen:  

- Het opheffen van de sectoren 

- Het onderbrengen van de 

aansturing van Emergis bij een 

kleiner directieteam, bestaande uit 

Raad van Bestuur en directeuren. Dit 

betekent een verkleining van de top.  

Beide onderdelen moeten volgens 

planning ingaan per 1 juli.  

 

De CCE heeft een week uitstel 

gevraagd zodat zij tot een goed 

advies kan komen. In een volgende 

nieuwsbrief meer hierover.   

Overleg met de cliëntenraad van Lucertis 
Maandag 18 juni is de cliëntenraad van Lucertis bij de CCE op bezoek geweest. 

Lucertis is een onderdeel van Parnassia Groep op het gebied van kinder- en 

jeugdpsychiatrie. Het doel van het bezoek was het bespreken van de 

samenwerking tussen Emergis en Lucertis. Dit is een samenwerking op het 

gebied van Kind & Jeugd. Op dit moment vormen Emergis en Lucertis een VOF, 

maar er wordt gesproken over een overgang naar een BV. De CCE en de 

cliëntenraad van Lucertis worden hierbij betrokken, onder andere op het gebied 

van evaluatie van de huidige samenwerking en de medezeggenschapsstructuur 

binnen het samenwerkingsverband. 

 

Na het nuttigen van een heerlijke en informatieve lunch heeft Paul Cüsters, 

directeur Kind & Jeugd, de cliëntenraad van Lucertis opgehaald voor een 

rondleiding. De cliëntenraad van Lucertis heeft dit als interessant ervaren. 

Daarbij vonden zij het terrein erg mooi en verzorgd.  

 

Het was voor de CCE zinvol om deze cliëntenraad te ontmoeten. De raden zullen 

contact houden rondom de verder ontwikkelingen in de samenwerking tussen 

Emergis en Lucertis. 

 
Gastvrijheidzorg met sterren 
Dit jaar heeft het werk-leerbedrijf (WLB) Hof van Thee en 

Leut meegedaan aan de gastvrijheidzorg met sterren. 

Gastvrijheidzorg met sterren is een belangrijke pijler voor 

het leveren van hoogwaardige zorg. Hierbij wordt onder ander gekeken naar de 

kwaliteit van de maaltijden, de ambiance, in hoeverre cliënten de regie houden 

over hun leven en dat zij een waardig bestaan kunnen leiden. In totaal zijn er 

maximaal vijf sterren te behalen. De deelnemende organisaties worden grondig 

gescand met behulp van een vragenlijst en diepte-interviews. Het aantal 

verdiende sterren geeft de organisatie inzicht over de mate waarin er sprake is 

van gastvrije zorg en hoe dit op peil gehouden of verbeterd kan worden.  

 

 De CCE heeft samen met een cliënten van werk-leerbedrijf (WLB) Het Hof van 

Thee en Leut een bijdrage geleverd bij het invullen van de vragenlijst en het 

mondelinge interview. Het Hof van Thee en Leut heeft drie sterren gekregen. Wij 

willen iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie resultaat van harte feliciteren.  

 
Advies: aanpassen procedure terreinverbod 
In onze nieuwsbrief van maart schreven wij over de adviesaanvraag aanpassen 

procedure terreinverbod. De CCE heeft na het stellen van een aantal vragen en 

een aanpassing in het aanvraagformulier van het terreinverbod positief 

geadviseerd. Het opleggen van een terreinverbod wordt per 1juli gedelegeerd 

naar de directies, in samenspraak met de leidinggevende van de afdeling. 
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Agenda 
filmavond ‘Het is nooit te laat’ 

‘Het is nooit te laat ’ is een landelijke 

voorlichtings- en 

beeldvormingscampagne, die zich 

richt op het vroeg signaleren en 

normaliseren van psychoses en het 

stimuleren van herstel na het krijgen 

van een psychose. Meer informatie 

over de film is te vinden op 

www.hetisnooittelaat.nl  

 

De film duurt 45 minuten. Na de film 

leiden filmmakers samen met 

ervaringswerkers van Emergis de 

discussie die de film ongetwijfeld 

teweeg zal brengen.  

 

Wanneer: donderdag 2 juli 

Waar: Theaterzaal Emergis 

Tijd: inloop met soep en een broodje 

vanaf 17.30 uur, start film 18.00 uur. 

Deelname is gratis. U dient zich wel 

in te schrijven. Dit kan via: 

http://www.emergis.nl/filmavond/ 

 

Teamdag 
In de afgelopen periode is het team 

van de CCE flink uitgebreid. We zijn 

van drie naar zeven leden gegaan. 

Een uitbreiding van een team zorgt 

altijd voor veranderingen. Voor de 

CCE was het dus hoog tijd voor een 

teamdag. Een cursusleider van 

Stavoor heeft de dag geleid. Tijdens 

deze dag is er gewerkt aan het 

teamgevoel en teambuilding.  

 

De cursusleider was positief over de 

samenstelling van het team. We 

hebben een veelzijdig team wat op 

elkaar kan bouwen en wat goed 

samenwerkt.  

Voor ons was de teamdag erg 

leerzaam en leuk. Wij zijn blij met het 

team waar de CCE nu uit bestaat.  

 

Medicijnoverzicht 
 

 

 

Een medicijn-

overzicht helpt u om 

te zien of alles nog 

klopt. Artsen en 

andere hulpverleners 

helpt het om snel 

een goed overzicht 

te krijgen.  

Neem ook een 

medicijnoverzicht 

mee als u op 

vakantie gaat. Gaat u 

naar het buitenland, 

vraag uw apotheek 

om de internationale 

namen op het 

overzicht te zetten. 

Hulpverleners 

kunnen dan 

wereldwijd zien 

welke medicatie u 

gebruikt. 

 

 
 
Checken monitoren cameratoezicht 
De CCE heeft samen met de Locatieraad Kloetinge een check gedaan naar de 

monitoren van cameratoezicht in de separeerruimtes op het terrein te Kloetinge. 

Het is belangrijk dat cliënten niet zichtbaar zijn op monitoren voor bijvoorbeeld 

andere cliënten of bezoekers. Beide raden waren tevreden over het resultaat. Het 

is voor derden niet mogelijk om op de monitoren te kijken. 

 

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. 


