Basiscommissie Almelo Jaarverslag 2020
1. Inleiding
Basiscommissie Almelo en omstreken (BC Almelo e.o.) is een lokale groep binnen de cliëntenraad
Dimence. De cliëntenraad Dimence heeft ook gelijksoortige basiscommissies in de regio’s Zwolle en
Deventer.
2. Samenstelling commissie
BC Almelo ging begin van het jaar van start met 4 leden en een aspirant lid. Een kleine groep waarbij
één lid maar gedeeltelijk heeft kunnen deelnemen door ziekte. In september werd ook nog één van
de drijvende krachten binnen de commissie langdurig ziek.
Na de zomerstop kwamen er 3 nieuwe aspirant leden bij. Voor 1 van die nieuwe leden was het niet
mogelijk om online deel te nemen aan de vergaderingen. Zij werd een ‘slapend lid’ tot na de corona
beperkingen.
Vanuit de organisatie werd de commissie ondersteunt door een coach/ondersteuner en een
secretaresse.
3. Vergaderfrequentie
De leden van de basiscommissie hebben in totaal 22 keer vergadert. Vanaf april alleen via ”Zoom” of
“Teams” is vergaderd, uitgezonderd 2 keer in augustus. Zeker in het begin verliep dit lang niet altijd
vlekkeloos. Naarmate het jaar vorderde ging dit steeds beter.
4. Werkzaamheden
Basis voor de werkzaamheden van de commissie zijn de afdelingsbezoeken aan de verschillende
locaties; in gesprek gaan met de cliënten, patiënten hun ervaringen horen. Hierover werd dan
naderhand overleg gevoerd met de teamleider.
In de eerste drie maanden lukte het de basis commissie om dit nog te doen. Daarna was dit niet
meer mogelijk in verband met Corona. Teamleiders werden wel uitgenodigd in de online
vergaderingen. Zodoende bleef de commissie enigszins op de hoogte blijven van actuele zaken en
ontwikkelingen.
De commissie was betrokken bij:
• Sollicitatiegesprekken
• Rookbeleid.
Eén van de leden had zitting in de werkgroep rondom rookbeleid maar door ziekte is dit niet
goed vervolgd en ontsnapt aan de aandacht. Aan het eind van het jaar kwam dit wederom
aan de orde toen hierover besluiten werden genomen door de organisatie en de
cliëntenraad aangaf niet akkoord te gaan.
• Sluiting van Werk en Leer Centrum “Het Timmerhuis” in Nijverdal.
Hierover is advies gevraagd en akkoord gegeven door de cliëntenraad volgens de Wmcz.
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Nieuwe huisvesting “Klokkenbelt”, verhuizing bewoners.
Eén van de leden en twee cliënten namen deel aan de werkgroep en waren nauw betrokken
bij de plannen.
Vervanging meubilair en enkele aanpassingen aan het interieur binnen de opnameafdeling
ouderen in Westerdok.
Dit punt was in 2019 al aan de orde. Het versleten en oncomfortabele meubilair voldeed niet
meer en de commissie heeft op allerlei manieren en via allerlei lijnen laten weten dat dit
niet toelaatbaar meer was. Uiteindelijk is er via de cliëntenraad een ongevraagd advies aan
de directie gegeven maar pas in november 2020 heeft dit geleid tot aanpassingen.
Deelname aan locatievergadering Westerdok.
Sluiting centrale keuken en maaltijdconcepten voor de verblijfsafdelingen. Deelname aan de
werkgroep.
Persoonlijke contacten zijn er geweest met en over:
Teamleiders Brugstee, HIC en MC Westerdok, team angst en stemming, Fact Almelo,
Ouderen afdeling, IHT, over de gang van zaken.
Werk en Leercentrum teamleider over toekomstplannen WLC’s
Ervaringsdeskundigheid. Onder andere gesproken met 2 ervaringsdeskundigen van Medium
care en HIC. Onder andere gesproken over Herstel Ondersteunende Intake, huisbezoeken,
veiligheidsbeleid, specialiteit van een ervaringsdeskundige.
Patiënt Vertrouwens Persoon (P.V.P.) Over het Jaarbericht en de verschillende klachten.
Naastenraad Dimence over de onderlinge samenwerking en gedeelde ervaringen.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
Welkomstmodule schriftelijk of digitaal?
Bespreking van de verschillende jaarplannen van de diverse afdelingen
Corona beleid
Langere openstelling restaurant Westerdok in de avonduren. Uiteindelijk is dit niet
doorgegaan vanwege te hoge kosten.
Zorgprogrammateam Hardenberg: plan van aanpak inrichting en organisatie.
Intern heeft de basis commissie zich beziggehouden met:
Werving nieuwe leden, gesprekken nieuwe leden
Nieuwe wetgeving: “Wet Medezeggenschapsregeling” en de vormgeving van eigen
medezeggenschap.
Uitkomsten teamwiel “Insight Profiel” over samenwerkingsaspecten.
Taakverdeling: voorzitterschap en notulist. Beide functies aan de orde i.v.m. ziekte.
Afvaardiging naar cliëntenraad

