Aan
de familieleden, mantelzorgers van de bewoners op de woongroepen
Annette Poelmanstraat 29 en 51, De Tien Gemeenten, Hoornselaan 11,
Purmerend

Datum: 15 april 2019
Betreft : uitnodiging familie / mantelzorgbijeenkomst door de cliëntenraad.

Geachte heer / mevrouw, geachte familie,
Hierbij nodigt de cliëntenraad van De Tien Gemeenten u hartelijk uit voor een bijeenkomst voor de
familie en mantelzorgers van de bewoners (wettelijk vertegenwoordigers) op de woongroepen AP 29
en 51, die dit voorjaar zijn uitgebreid van 6 naar 8 bewoners.
De cliëntenraad en de bestuurder hebben met enkelen van u overleg gehad over de verandering.
Met het medewerkers-team is gesproken over de zorgen vanwege de uitbreiding. Met het
management en de bestuurder is overleg gevoerd over de achtergronden van de besluitvorming van
de uitbreiding en borging van de voorwaarden voor goede zorg en het welzijn van de bewoners.
Dat alles willen we met elkaar evalueren.
Om dit in goede banen te leiden en deskundig te laten ondersteunen heeft de cliëntenraad de hulp
ingeroepen (ondersteuning gekregen) van het LOC (het Landelijk Overleg Cliëntenraden, zie hun
website: www.loc.nl ). De heer Theo van Ooi zal deze avond leiden.
We nodigen u van harte uit voor:
donderdag 16 mei a.s. van 18.00 – 20.30 uur;
We houden de bijeenkomst in:

het Meeting Point 1e etage tegenover woongroep 29 en het Praathuis.
Vanaf 18.00 uur is er een korte inloop en is er soep met brood beschikbaar, zodat u uit uw werk door
kunt komen naar De Tien Gemeenten.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw deelname aan te melden zodat we er met de catering rekening
mee kunnen houden.
Wilt u uw deelname aanmelden op de woongroep of bij info@swzp.nl?
Wij hopen u te zien op donderdag 16 mei!

Namens de leden van de cliëntenraad, namens het bestuur van de SWZP,
Met vriendelijke groet,
Wim van ‘t Veer

