Jaarverslag Lokale cliëntenraad Welstad Stadskanaal 2021
Dit is het eerste jaarverslag sinds de invoering van de WMCZ; Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018. De Tintengroep waar Welstad als werkorganisatie bij aangesloten is heeft
deze, voor welzijnsinstellingen niet verplichte wet, als uitgangspunt genomen voor de invulling van
de medezeggenschap. In het huishoudelijk reglement is afgesproken dat er jaarlijks, zowel een
jaarplan als een jaarverslag gemaakt moeten worden. De jaarplannen zijn sinds de herstart van de
cliëntenraad in 2018 jaarlijks gemaakt, opvraagbaar bij de cliëntenraad en in te zien bij het kantoor
van Welstad.
Het jaar 2021 werd evenals 2020 medebepaald door de gevolgen van de Coronapandemie, zo ook
voor de cliëntenraad. Naast de vastgestelde 9 vergaderingen, die grotendeels digitaal plaatsvonden,
zijn er vanwege de kans op besmettingen niet veel activiteiten mogelijk geweest.
Op 31 december 2021
Heleen Teuben
Tiny Scholtens Roelfs
Geertje Roosjen
Janny de Kiewiet
Henk Leenders

bestaat de cliëntenraad uit:
voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid
algemeen lid

Lopende het jaar is John Kalkwiek die sinds 2019 een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het
werk van de cliëntenraad, vanwege gezondheidsredenen gestopt met zijn werkzaamheden. Als
nieuw lid hebben wij Henk Leenders mogen verwelkomen. Mede hierdoor en de reorganisatie
binnen Welstad heeft er een wijziging in de taakverdeling plaatsgevonden. Henk Leenders neemt ook
deel aan de vergaderingen van de centrale cliëntenraad van Tinten.
Waar heeft de cliëntenraad zich dit jaar mee beziggehouden
Waar het mogelijk was is er contact gezocht met cliënten tijdens de activiteiten die Welstad nog wel
uitvoerde zoals het Old Stars beweegfestival, een bijeenkomst voor jonge mantelzorgers, een bezoek
aan een buurtcentrum en een koffie ochtend.
Om ons te scholen op de onderwerpen waar het Welzijnswerk zich mee bezig moet gaan houden in
de zeer nabije toekomst is er een Webinar gevolgd over Energietransitie en de gevolgen voor
cliënten.
Een congres van de Alliantie van de kracht in actie tegen armoede met o.a. ervaringsdeskundigen gaf
veel informatie over waar het Welzijnswerk nu tegen aan loopt en wat mogelijke oplossingen zijn.
De reorganisatie van Welstad om de organisatie toekomstbestendiger te maken en de effecten
daarvan op cliënten was een belangrijk bespreekpunt met de directeur en leden van de OR.
De cliëntenraad heeft een flyer gemaakt om leden te werven. Bij een bezoek aan activiteiten kunnen
we deze uitdelen. Ook is de teamleiders verzocht dit aan de medewerkers uit te delen, die het
kunnen overhandigen aan hun cliënten. Wilt u meedoen of vrijblijvende informatie hebben?? Neem
dan contact op met clientenraad@welstad.nl Ook het adres voor alle andere vragen die u hebt.
Tevens zijn er zoals dat ieder jaar het geval is adviezen gegeven over de kaderbrieven en begrotingen
van Welstad en Tinten. Ook hebben we een vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad Tinten,
praten mee over het beleid en hebben advies en instemmingsrecht op vele onderwerpen.

