
Verslag vergadering Cliëntenraad Amandelhof d.d. 22 januari 2020. 
 
Omdat twee leden de cliëntenraad gaan verlaten zijn we erg blij dat we op onze oproep drie 
nieuwe leden mogen verwelkomen. Mieke Cornelisse is zes jaar lid van de cliëntenraad 
geweest, en daarom aan de beurt om af te treden. En Henk de Geest gaat ons verlaten 
omdat recent zijn moeder is overleden. 
Maar als gezegd, we hebben er drie nieuwe leden bij. Lia Schulting, een dochter van mw. 
Van Dijk, die bij ons woont, dhr. Anton Temmen, die zelf met zijn vrouw in de Amandelhof 
woont en dhr. Erik Takken, de moeder van Erik woont ook in de Amandelhof. Van harte 
welkom, we hopen op een mooie tijd met elkaar. 
Ook hebben we deze vergadering voor het eerst een ambtelijk secretaris in ons midden, mw. 
Bineke Glas. Tot nu toe had Marja van Gestel als een van haar taken het secretariaat van de 
cliëntenraad; Bineke Glas is van een aantal cliëntenraden van Charim ambtelijk secretaris. 
Ook haar heten we van harte welkom. 
 
In december heeft de Raad van Bestuur meegedeeld dat de revitalisatie van de Amandelhof 
niet doorgaat; nu is gekozen voor totale nieuwbouw. Er is afgesproken dat de cliëntenraad 
tijdig betrokken wordt in het nu volgende proces.  
 
De cliëntenraad is volop in gesprek over de begroting voor 2020, er moet flink bezuinigd 
worden op de uitgaven. We hebben met de lokatiemanager afgesproken dat er op de 
basiszorg en meerzorg niet bezuinigd wordt, dit is tenslotte onze primaire zorg en 
verantwoordelijkheid. De lokatiemanager gaat met de teamleiders een aantal veranderingen 
uitwerken; deze zullen vooral met de bewoners duidelijk worden besproken. De 
cliëntenraad houdt de vinger aan de pols. 
 
We worden door de lokatiemanager bijgepraat over het zgn. Verscherpt Toezicht vanuit de 
Inspectie. Er is intussen weer bezoek geweest van de Inspectie, het rapport wordt op korte 
termijn verwacht. Maar ze hebben al wel gezegd tevreden te zijn over alle genomen 
maatregelen.  
 
Voor het eerst heeft de cliëntenraad ook rapportage gekregen over Kwaliteit & Veiligheid. 
Hieruit valt af te leiden hoe het in het algemeen gaat met de verzorging van de bewoners. 
Dit wordt voortaan een vast agendapunt in ons overleg. 
 
Eerder heeft de cliëntenraad al kritische vragen gesteld over het winkeltje, en in verband 
daarmee de financiële vergoeding voor de bewoners om zelf inkopen voor de broodmaaltijd 
te doen. Sommige prijzen in het winkeltje zijn te hoog. De lokatiemanager onderkent het 
probleem zelf ook, en heeft ons toegezegd hier werk van te maken. De cliëntenraad blijft het 
volgen. 
 
Tot zover dit verslag, met de meest belangrijke onderwerpen. Onze volgende vergadering is 
4 maart a.s. 
 


