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Voor u ligt onze nieuwsbrief van juli. 

Wij wensen u veel leesplezier en een 

fijne zomer!  

 

Kort nieuws van 
verschillende locaties 
WLB Het Hertenpark Groede: Bij de 
CCE kwam een klacht binnen over 

asbest op het WLB Het Hertenpark 

Groede. Op het park wordt een 

bunker uitgegraven. Hierbij is asbest 

naar boven gekomen. Een 

gespecialiseerd bedrijf heeft het 

asbest weggehaald. Na inspectie 

door de cliënten bleek hier nog het 

één en ander te liggen. De laatste 

resten zullen door begeleiding en 

cliënten in speciale zakken worden 

gedaan en vervolgens naar de 

milieustraat worden gebracht.  

 

Zeeuws-Vlaanderen: Cliënten hebben 
een brief gehad over het FACT-team. 

Uit de brief blijkt dat er tijdelijk 

minder uren beschikbaar zijn bij de 

hoofdbehandelaren. Verder kunnen 

cliënten de komende maanden alleen 

nog op donderdag ongepland 

terecht. De raad benadert het hoofd 

hierover met vragen en een verzoek 

om voor een goede oplossing te 

zorgen. Daarnaast zijn er zorgen 

rondom de PAAZ in Zeeuws-

Vlaanderen. De cliëntenraad deelt 

deze zorgen en houd de situatie 

rondom de PAAZ goed in de gaten.  

 
Kliniek Kloetinge: Het is de laatste tijd 
wat onrustig op het terrein. Er zijn 

meer incidenten. Hier zijn geen 

duidelijk aanwijsbare redenen voor. 

De CCE volgt dit, samen met de 

locatieraad Kloetinge, op de voet. 

Nieuw raadslid 
We hebben weer een nieuw vast raadslid van de CCE, Leonard. Hiermee bestaat 

de CCE uit vier raadsleden en drie aspirant-raadsleden 

 

Barbecue 
Woensdag 5 augustus wordt er op het terras van lunchcafé 

‘van de Kook’ een barbecue georganiseerd voor cliënten van 

Emergis. Deelname is gratis. Er kunnen 60 mensen deelnemen. Aanmelden vóór 

1 augustus via s.dentoom@emergis.nl of telefonisch via 0113-26 76 16.   

 
Lopende zaken 
Adviesaanvraag cameratoezicht ‘Het Witte Huis’ 
In onze nieuwsbrief van april schreven wij over de adviesaanvraag 

cameratoezicht Het Witte Huis. De CCE gaf toen een negatief advies, omdat de 

adviesaanvraag onvolledig was. Inmiddels is er positief geadviseerd over de 

herziene adviesaanvraag ‘cameratoezicht Het Witte Huis’.  
 
Adviesaanvraag huisdierenbeleid 
Met behulp van input van bewoners van de beschermde woonvormen, Volledig 

Pakket Thuis, de HAT en de woonhuizen heeft de CCE een positief advies 

gegeven, mits een aantal punten worden verwerkt in het beleid. Wij bedanken 

dan ook alle cliënten die ons hebben voorzien van input. Dit heeft ons geholpen 

bij het formuleren van ons advies. Wij zijn nog in afwachting op reactie van de 

Raad van Bestuur. Zodra er bekend is wat het huisdierenbeleid precies in gaat 

houden zullen wij jullie hierover informeren.  

 
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 Herstel Wonen en Werken (HWW) en 

Specialistische Behandeling (SB) 

- Het onderbrengen van de aansturing van Emergis bij een kleiner 

directieteam, bestaande uit de Raad van Bestuur en directeuren.  

 

De CCE heeft al geruime tijd gevraagd om het weghalen van de sectoren en een 

verkleining van de top van Emergis. De sectoren zorgen voor schotten welke niet 

in het voordeel zijn voor de cliënten.  

De CCE heeft dan ook positief geadviseerd over de ontschotting en verkleining 

van het aantal directeuren. De CCE vindt het belangrijk dat goede cliëntzorg 

gewaarborgd blijft. Omdat de uitwerking van de plannen nog niet helder is heeft 

de CCE in haar advies aangegeven nog geen advies te geven over de uitwerking.  

De raad blijft alles op de voet volgen.  
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Overlijden psychiater 
Jan van der Bruggen 
Na een ziekbed is psychiater Jan van 

der Bruggen overleden. Hij is 

herdacht in het stiltecentrum. 

Jan is 1 februari 1986 in dienst 

gekomen van het toenmalige PZZ. 

Hij heeft vanaf 1990 gewerkt op de 

dagbehandeling en het ambulant 

centrum in de Oosterschelderegio. 

Sinds de zorgprogramma's leidend 

zijn, werkte hij bij het 

zorgprogramma angst- en 

stemmingsstoornissen. Wij wensen 

familie, collega’s, cliënten en andere 

betrokkenen veel sterkte toe. 

 
Familiekamer 
Er is onder cliënten op de kliniek te 

Kloetinge behoefte om een ruimte te 

hebben waar je privé met je familie 

kunt praten. Nu gebeurt dit veelal in 

het restaurant, een grote open 

ruimte. Enige tijd geleden heeft de 

CCE deze behoefte van een 

aangekaart bij de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur gaf aan dat de 

familieraad hier ook mee bezig was. 

Vanuit dat oogpunt is er een gesprek 

geweest met de familieraad.  

In het gesprek met de familieraad is 

er onder andere gesproken over de 

hoeveelheid kamers, of een 

slaapruimte wenselijk is en de 

reserveerbaarheid van de ruimte.  

Na de zomervakantie zal de CCE 

verder in gesprek gaan over de 

familiekamer. Zodra hier meer over 

bekend is zullen wij jullie hierover 

informeren.  

 

Zomervakantie CCE 
De laatste vergadering voor de 

vakantie was maandag 20 juli een 

feit. De CCE is met vakantie tot en 

met 30 augustus.  

Busvervoer 
Op maandag 20 juli was er een gezamenlijk overleg tussen de Raden van Bestuur 

en cliëntenraden van Emergis en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) over 

het busvervoer. Per 30 augustus gaat er weer een nieuwe dienstregeling in. Bij 

deze nieuwe dienstregeling komt onder andere een buslijn van het station naar 

Emergis te vervallen. De bereikbaarheid van Emergis maar ook het ziekenhuis 

wordt minder. Het aangeboden alternatief de haltetaxi vinden de cliëntenraden 

niet toereikend. Tijdens het overleg zijn er verschillende ideeën geopperd om de 

bereikbaarheid van Emergis en het ADRZ te 

vergroten. De CCE heeft daarbij aangegeven 

dat een goede aansluiting van bus en trein 

belangrijk is. Daarnaast vindt de raad het 

belangrijk dat cliënten die met weekend verlof 

gaan ook goed vervoer hebben.  

Verder is er besloten om de cliëntenraad van Revant, revalidatiekliniek, te 

benaderen over het busvervoer. Omdat zij buren zijn van Emergis en het ADRZ is 

er een kans dat zij ook problemen hebben met de bereikbaarheid.  

De cliëntenraden zullen samen op trekken in verdere acties. Wij houden jullie 

hiervan op de hoogte! 

 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij gevraagd om input rondom knelpunten in 

het busvervoer. Via deze weg willen wij ook iedereen bedanken die iets 

ingezonden heeft. Mocht u nog tegen problemen aanlopen in het busvervoer 

kunt u ons daarvan op de hoogte stellen. Onze contactgegevens vindt u 

onderaan de nieuwsbrief.  
 

113 online en suïcidepreventie commissie 
Enige tijd geleden heeft een afvaardiging van de CCE deelgenomen aan een 

gesprek met 113 online, een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het 

gebied van zelfmoordpreventie.  

Later heeft Gerco Blok (de geneesheer directeur van Emergis) gevraagd of 

iemand van de CCE wil aansluiten bij de interne commissie suïcidepreventie. 

Deze commissie bestaat uit Gerco Blok, psychiaters, verpleegkundigen en 

psychologen. Zij vinden het belangrijk dat er ook door cliënten wordt 

meegedacht over suïcide. Ook de raad vindt dit belangrijk en heeft daarom 

voorgesteld om met twee leden aan te sluiten bij de commissie.  
 

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. 


