JMW

Even voorstellen:

de Cliëntenraad

W

ie zijn de mensen die elke twee maanden
vergaderen over het reilen en zeilen van
JMW en er op letten en adviseren dat
wat men nastreeft voor de cliënten ook
werkelijk gebeurt? Hier stellen we ons voor.

MARC DEGEN: “Sinds 2006 zit
ik in deze raad. Ik was toen
net met pensioen. Destijds
heb ik een gesprek gehad met
Peter Konijn en Ruud Kurk,
beiden inmiddels ex-voorzitter. Met mijn generatiegenoten deel ik de problematiek
van de eerste generatie.
Voordat de thuiszorg aan
Cordaan werd uitbesteed, heb ik mij een groot aantal jaren
daarmee beziggehouden en meegemaakt hoe de regering
en de gemeente hierop bezuinigden. Ik ben afgevaardigde
van JMW bij Cliëntenbelang Amsterdam en lid van de NCZ
(Netwerk Cliëntenraden in de zorg). Uit hoofde daarvan ga
ik naar symposia die mogelijk interessant zijn voor JMW,
maar het moet er niet te ver vanaf staan. Mijn deelname
aan de CDR doe ik met veel plezier en overtuiging.”

FEMKE ROOS-MEIJER volgde
Ruud Kurk afgelopen juni op
als voorzitter van de CDR (Clienten- en Deelnemersraad):
“In de Benjamin zag ik een
oproep voor de CDR, dat moet
zo’n anderhalf jaar geleden
zijn geweest. Nadat ik in 2016
gestopt ben met mijn werk als coach/consultant in het
voortgezet onderwijs, wilde ik graag nog mijn bestuurlijke
ervaring en bekendheid met het welzijnswerk inzetten,
dus op deze manier was het ideaal. Ik heb eerst als gewoon
lid in deze raad meegedraaid en ben sinds juni voorzitter.
JMW is veranderd, JMW is verhuisd en dat vraagt van ons
dat we alert blijven op de positie van, en de omgang met,
de cliënten bij JMW.
Ik wil alle cliënten van JMW vragen om ons op de hoogte
te houden van hun ervaringen. Heb je ideeën, geef ze dan
aan ons door en laat ons vooral weten of je misschien zelf
ook geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van de CDR.”

MARGUERITE BERREKLOUW:
“Begin dit jaar werd ik benaderd door onze voorzitter
Femke Roos of ik interesse
had in de CDR. Ik vroeg haar
wat maakte dat ze me erbij
wilde hebben. “We zoeken
mensen met een kritische en
onafhankelijke houding,” was het antwoord. Omdat ik me
daarin wel kon vinden, heb ik gesolliciteerd naar een plaats
in de CDR. Ik ben al een aantal jaren met pensioen, na een
loopbaan in het hoger onderwijs. Daar heb ik natuurlijk
ook de nodige projectrapporten geschreven. Deze ervaring
zorgt ervoor dat ik bijvoorbeeld het strategische plan van
JMW goed kan analyseren. Ik vind het een mooie uitdaging om JMW te helpen hiervan echt iets goeds te maken.”

JOOST WEIJEL: “Ook ik heb
gereageerd op de vacature in
de Benjamin voor een plek in
de CDR. Ik ben gepensioneerd
huisarts en heb uit hoofde
daarvan veertig jaar ervaring
met gezondheidszorg en
welzijn. Ook ben ik jarenlang
bestuurslid geweest van Beth Shalom. Ik vind het heel zinvol om de belangen van de cliënten van JMW te behartigen
en op deze manier een positieve bijdrage te leveren.”

Op dit moment houden we ons bezig met het strategische plan, het jaarplan en de Claims Conference. Omdat
JMW te maken heeft met een generatiewisseling, van de
eerste naar de tweede generatie, is het belangrijk om dat
te volgen en waar nodig te adviseren over de toekomst.
Hierbij spelen vragen als: Hoe kan JMW de voorwaarden
scheppen om er te zijn voor de generatie van de Joodse
babyboomers? Hoe bereiken we deze mensen? Hoe blijft
JMW zichtbaar in de structuur van de zorg in Nederland?
Het zijn boeiende en belangrijke vragen.

Voor degenen die interesse hebben om zich
bij ons aan te sluiten, neem contact op met
Femke Roos: CDR@joodswelzijn.nl
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