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Beste cliënten,

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de cliëntenraad van
MOB/Internos. Waarschijnlijk is dit de eerste keer dat u een brief van de cliëntenraad ontvangt. Op deze manier willen wij u op de hoogte houden over de
ontwikkelingen binnen de organisatie. Via www.mob.nu blijft u altijd op de
hoogte van onze laatste ontwikkelingen. Hoe u in het vervolg geïnformeerd
wordt, gaan wij nog nader bespreken. Wij hopen u in ieder geval met deze
nieuwsbrief voldoende te informeren.
Zo kunt lezen over:
Cadeautje voor u van de cliëntenraad;
Vaccinatiecampagne COVID-19;
Waar staat de cliëntenraad voor;
Samenvoeging van de cliëntenraden;
Videofilm;
Hoe kunt u ons bereiken en wat kunt u doen;
Ook lid worden.
.
Veel leesplezier.
					
Cadeautje voor u van de cliëntenraad
De cliëntenraad waardeert u als cliënt.
Daarom hebben wij bij deze nieuwsbrief een
cadeautje voor u. Wij vinden het belangrijk
dat u zich thuis voelt en om dat thuisgevoel
te geven hebben wij een huisje met licht
voor u.
Het ‘lichthuis’ dat u gezelligheid en
warmte geeft in deze dagen. Wij hopen dat
u hier een geschikt plekje voor kunt vinden
en het laat stralen.

Vaccinatiecampagne COVID-19
Begin 2021 worden onze zorgmedewerkers, werkzaam in de woonzorgservicecentra, ingeënt tegen het coronavirus.
De cliëntenraad en directieleden van MOB en Internos Thuiszorg vinden dat heel
goed nieuws! Wij hopen dat hiermee het begin van het einde uit de coronapandemie is
ingezet. We kijken uit naar een maatschappij
waarin u weer veilig en gezond kunt leven en
onze zorgmedewerkers met passie en plezier
zorg kunnen verlenen.
Vragen en antwoorden of als u meer wilt
weten wie wanneer gevaccineerd wordt,
kunt u vinden op www.coronavaccinatie.nl

Waar staat de cliëntenraad voor?
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van u als cliënt en
bestaat uit een groep mensen die zich vrijwillig inzetten vanuit zeer uiteenlopende achtergronden. De betrokkenheid is ontstaan omdat wij ons goed in u kunnen verplaatsen. Wij zijn namelijk zelf cliënt bij MOB/Internos of door een professionele band met de gezondheidszorg of vanuit maatschappelijke motieven.
Zodoende kunnen wij ons goed inleven in onderwerpen die betrekking hebben
op u en/of onderwerpen die u bezig houden.
Samenvoeging van de cliëntenraden
Met ingang van 1 januari 2021 is er één
cliëntenraad voor alle cliënten van MOB en
Internos. De voorzitter Jan van Baren en
directeur Jacco Lamper
hebben de
medezeggenschapsregeling
ondertekend.
Op deze manier kunnen wij
u nog efficiënter van dienst
zijn, want samen staan we
sterk!
Deze nieuwe cliëntenraad bestaat uit 8 leden.

Videofilm
Wij willen u graag laten zien wat wij u te bieden hebben, daarom hebben wij
een videofilm opgenomen. In deze videofilm stellen enkele leden van de cliëntenraad zich aan u voor en vertellen waarom zij lid zijn. Op deze manier ziet u
ons ook eens van een andere kant.

De videofilm is niet alleen in het Nederlands gesproken, maar ook in het
Chinees, Portugees, Turks en Arabisch ondertiteld. U kunt via de website de
filmpjes bekijken op mob.nu/cliëntenraad.

Hoe kunt u ons bereiken en wat kunt u doen?
Heeft u ook een idee voor de cliëntenraad. Bent u geïnspireerd geraakt na het
zien van de videofilm? Wilt u zich meer inzetten? Wilt u een bepaald onderwerp uitgebreid aan bod laten komen? Kortom, waar wilt u meer over weten?
We komen graag met u in contact.
Het telefoonnummer is 0297 – 74 40 33 en vraag naar Jacqueline Roelvink of
Karina Materman. U kunt ons bereiken via e-mail: crmobinternos@mob.nu

Ook lid worden?
Heeft u interesse om ook lid te worden van de cliëntenraad, neem dan contact
met ons op. Wij kunnen ervoor zorgen dat u een vergadering bij kunt wonen
alvorens u besluit om een vast lid te zijn van onze cliëntenraad.
Neem contact met ons op via telefoonnummer 0297-74 40 33 en vraag naar
Jacqueline Roelvink of Karina Materman.
U kunt ons ook e-mailen via: crmobinternos@mob.nu Wilt u in de e-mail
vermelden waar u woont. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Hartelijke groeten,
Mede namens de leden van de cliëntenraad,

Jan van Baren
(voorzitter)

Via www.mob.nu blijft u altijd op de hoogte
van onze laatste ontwikkelingen.

