Wonen met begeleiding en zorg

Beleidsplan Paladijn 2020
__________________________________________________________________________________________________________________________

1)
Werkgroep Onderzoek naar positie bewoners Paladijn
In samenhang met nieuwe wetgeving (Wzd en Wmcz)
- Bestaande visie
- Huisreglement (zijn in bewerking door bewonersoverleg)
- Huidige (mede-)zeggenschap
- Implementatie nieuwe wetgeving (zie punt 2)
- Beleidsstuk Wetgeving (zie 2)
2)
Beleid nieuwe Wetgeving Wzd en Wmcz
Schrijven beleidsstuk waarin borging van de nieuwe
wetgeving op individueel en collectief niveau staat
beschreven.
3)
Herziening bestuursstructuur
- Voorzitter, secretaris, penningmeester
- Vertrek algemene leden
- Beschrijven primaire taken bestuur
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4)
Instellen commissies
a. Schrijven plan van aanpak
b. Commissies doen voorstel voor kaders:
Mandaten op gebied van
- Inhoud (adviserend / instemming),
- Financiële ruimte
- Betrekken externe deskundigen
- Werkwijze/terugkoppeling
c. Betrekken ouders/bewoners bij de samenstelling van de
commissie en nagaan wat de reden is om niet deel te
nemen
5)
Aanpassing digitale infrastructuur
Bewoners meer kwaliteit en meer keuze bieden
op het gebied van internet, radio/tv en telefonie.
6)
Voortzetten uitwerking uitkomsten gespreksgroepen
inzake de 14 stellingen
- Analyseren sterkte/zwakte organisatie Paladijn,
in samenwerking met Adviesraad
- Ouders hierover bevragen
- Suggesties en aanbevelingen genereren
- Nagaan hoe commissies hierbij van dienst kunnen zijn
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7)
Ouder wordende bewoner
In samenspraak met Amerpoort nagaan in
hoeverre van toepassing op onze bewoners
(zie ook beleidsnota Ouder wordende bewoner)
Inventariseren noodzakelijke acties
- Zorgzwaarte
- (fysiek, mentaal: toenemend?) – personele consequenties
- meer thuis – consequenties voor aanbod activiteiten
- Domotica (o.a. toenemende slechtziendheid,
bewegingsbeperking)
- Visie ouders op veroudering bewoners
- Ouder wordende ouders in relatie zorg voor hun zoon/dochter
Visie hierop ouders
Inzicht krijgen in participatie broers/zussen/verwanten
NB: op relevante onderdelen participeren in ontwikkelen zorgProfiel kwetsbare ouderen van de Zorggroep Almere
8)
Proef samenvoeging vrijwilligerscoördinator/
Activiteitenbegeleider
Proef gedurende 1 jaar om beide functies te combineren
Eind 2020 evaluatie resultaten: bewoners/ouders/zorg
Aanstelling als project, te financieren uit overloopgelden
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9)
Eigen bijdrage voor collectieve kosten, (zorgkosten
uitgezonderd)
Hierbij betrekken bewonersoverleg/Adviesraad
Onderzoek naar welke kosten in aanmerking komt voor eigen
bijdrage, zoeken naar evenwicht in verdeling (gebruikers en
niet gebruikers) uitgaande van collectief
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