KOERSWIJZER nr. 2
Hierbij doen wij u de tweede nieuwsbrief van de cliëntenraad van Trajectvol toekomen.

ONTMOETINGSMIDDAG
Omdat wij als leden van de cliëntenraad graag met u kennis willen maken, nodigen wij u uit om op
zaterdagmiddag 1 november 2014 of op zaterdagmiddag 8 november 2014 aanwezig te zijn.
Vanaf 14.00 uur kunt u binnenkomen voor koffie met iets lekkers, waarna om 14.30 uur de
cliëntenraad zich officieel voor zal stellen.
Daarna zal Bert Sterkenburg het een en ander vertellen over de wijzigingen in de zorg.
Wij verwachten omstreeks 16.00 uur de bijeenkomst af te sluiten.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar clientenraad@trajectvol.nl, graag uw naam er bij
vermelden, welke datum u schikt en met hoeveel personen u komt.
Wij kijken er al wel naar uit om u te mogen verwelkomen.

Jaarplan 2014 Cliëntenraad (CR) Trajectvol
Het eerste jaar CR van Trajectvol zit erop. Een aantal doelen hebben we kunnen verwezenlijken en
een paar doelen zullen nog even moeten blijven staan voor het komende jaar. Zoals een folder
maken.

Het hoofdthema voor dit jaar: ZICHTBAAR WORDEN BIJ ONZE ACHTERBAN, DE CLIËNTEN.
Dit zichtbaar worden is belangrijk omdat u ons dan zal kunnen vinden, ideeën, wensen en op- en
aanmerkingen bij ons neer kan leggen (gehoor vinden). Vooral ideeën over hoe wij met elkaar in
contact kunnen komen en samen mee kunnen bouwen aan een organisatie waarbij we ons thuis
voelen.
Als eerste, er is inmiddels op de website van Trajectvol een link gemaakt naar de cliëntenraad.
Hierop vindt u informatie over de leden van de cliëntenraad namelijk “voorstelronde”, ook de
koerswijzer 1 en ons nieuwe email adres: clientenraad@trajectvol.nl staan er op vermeld.
Het spreekt vanzelf dat u altijd met suggesties en ideeën kunt komen, wat voor u van belang is of wat
u leuk zou vinden. Wij kunnen best een beetje voeding gebruiken.
Als tweede, een speerpunt wat nog open stond van het vorige jaar is een kennismaking met u als
cliënt zodat u weet wie u vertegenwoordigt.
Als derde, zullen wij u op de hoogte houden door regelmatig met een nieuwsbrief te komen. Het
streven is om 4x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden.
Als vierde, willen wij heel graag dit jaar de folder van de CR gestalte geven, waarin kort uitgelegd
wordt wat ons doel is en hoe u ons kunt bereiken.
Verder blijven wij meedenken rond het project Trajecthuis. Een van de CR leden heeft deze taak al op
zich genomen.
In de loop van het jaar zullen wij ook regelmatig overleg hebben met een vertegenwoordiger van de
Raad van Commissarissen. Daarin willen we met elkaar vooral naar de toekomst van Trajectvol
kijken.
De Cliëntenraad wil graag goed en vaardig de cliënten vertegenwoordigen. Daarom zal er dit jaar
contact gezocht worden met de Landelijke organisatie cliëntenraden. Uiteraard houden wij u
daarvan op de hoogte in de nieuwsbrieven.
Al met al zijn er veel plannen en uiteraard zullen in de loop van het jaar daar nog punten bij komen.
Wij zullen u graag op de hoogte houden via een nieuwsbrief en op de website. Mocht het nu ineens
gaan kriebelen van ideeën of dat u zin krijgt om mee te willen denken, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen. Wij hopen dat zowel u als wij een geïnspireerd jaar tegemoet gaan.
Vastgesteld 10-09-2014 op te Berlicum
Wim van den Brandhof
Secretaris cliëntenraad Trajectvol

