Jaarverslag 2021

Cliëntenraad
Sedna

In 2021 is de cliëntenraad van Sedna geïnformeerd over de
werkzaamheden door de directeur. Op die wijze weten we wat de
belangrijkste onderwerpen zijn waar de organisatie mee bezig houdt en
waar eventuele knelpunten zijn of gaan ontstaan.
Er is een wisseling geweest in de directie, Gert Jonker is gestopt en
Marleen Tent is de nieuwe directeur van Sedna.
Er is één vacature bij de raad sinds 2020. De leden hebben gekeken of
er in hun netwerk geschikte kandidaten zijn. Helaas heeft dit nog niet
geleid tot invulling van de vacature. In 2021 speelde corona nog een
belangrijke rol en dat maakt netwerken moeilijk. Ook dit is het niet
gelukt iemand te vinden voor de vacature.
In Emmen is het werkveld verdeeld in zes gebiedsteams. Er is contact
met de sociale teams. Helaas maakte corona het doen van
werkbezoeken wel erg moeilijk Telefonisch en digitaal contact was wel
mogelijk.
Het werkplan van 2021 had als belangrijkste onderwerp nog steeds
budgetoverschrijdingen in de jeugdzorg. Ondanks de financiële
middelen uit Den Haag is het nog steeds een onderwerp dat veel
aandacht behoeft.
Tijdens een presentatie aan de gemeenteraad heeft de cliëntenraad bij de
raadsleden aangedrongen om eens te gaan kijken in de praktijk. Op die
wijze is er meer inzicht wat de bezuinigingen betekenen voor de burgers
van Emmen. Dit heeft geresulteerd in „Kijkje in de keuken”.
Op 1 november 2021 heeft directeur Gert Jonker het stokje
overgedragen aan Marleen Tent.
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Cijfers en gegevens

aantal leden:
6 personen
aantal vergaderingen: 7 maal overleg (digitaal en/of fysiek)
werkbezoeken:
sociale teams in zes werkgebieden
Onderwerpen waarover we gesproken:
- begroting;
- subsidieaanvraag richting de gemeente Emmen;
- afstemming met de gebiedsteams,
- bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Emmen;
- klanttevredenheid;
- betrokken bij de werving en selectie directeur;
- dak en thuislozen;
- Kijkje in de keuken.
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Contact

Voorzitter:

Bart Mooibroek

Secretaris:

Iena Pals

Penningmeester: Peter de Vries
Leden:

Henk de Vries
Martin Velzing
Nico van Luik
vacature

Henk de Vries en Iena Pals zijn onze afgevaardigden naar de centrale
cliëntenraad van Tinten in 2021.
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