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Eindelijk heeft de cliëntenraad weer kunnen vergaderen, dat vanwege de corona-crisis lange 
tijd niet was toegestaan. Nu konden we provisorisch in de Kapel bij elkaar komen, op 
‘anderhalve-meter-afstand’. 
 
Eerst hebben we uitvoerig stilgestaan bij het corona-gebeuren; enerzijds constateren we dat 
er in de Amandelhof tot nu toe gelukkig geen besmettingen zijn geweest, en ook dat we 
geen overledenen als gevolg van corona hebben te betreuren.  Anderzijds zien we het wel 
als een van de consequenties dat de Amandelhof strikt omgaat met de maatregelen zoals die 
door de overheid zijn gesteld.  
Er zijn in de achterliggende maanden best vragen geweest om versoepeling, vooral dat de 
bewoners geen familie hebben kunnen ontvangen is velen zwaar gevallen. We zijn blij dat er 
vanaf 1 juni een bezoekregeling komt; twee weken later volgt er hopelijk een verruiming.  
Omdat de cliëntenraad om advies is gevraagd voor deze bezoekregeling hebben we alle 
aspecten hiervan met de lokatiemanager gesproken en een positief advies uitgebracht. 
 
De cliëntenraad heeft in het begin van de crisis bij de lokatiemanager aandacht gevraagd 
voor verschillende zaken, zoals het telefonisch benaderen van de 1e contactpersonen en de 
mogelijkheid voor bewoners om met een medewerker een frisse neus te kunnen halen.  
En we zijn content om te horen dat inmiddels weer een kapper inde Amandelhof komt. 
 
Een ander aspect van de corona-crisis is dat ook de vrijwilligers niet mogen worden 
ingeschakeld, en dat zijn er heel veel. Dit legt hierdoor extra werkdruk op de medewerkers. 
Het zal mooi zijn als hier ook weer verruiming komt. 
 
Een heel ander onderwerp is de financiële gang van zaken bij de Amandelhof. Een delegatie 
van de cliëntenraad is in gesprek geweest met de lokatiemanager en de controller; het 
streven is om dit jaar quitte te spelen.  
 
Omdat er momenteel twee vacatures in de cliëntenraad zijn willen we proberen deze zo snel 
mogelijk weer ingevuld te krijgen. We gaan u als bewoners vragen om uzelf, of een van uw 
familieleden, kandidaat te stellen.  
 
De volgende vergadering van de cliëntenraad is 24 juni. 


