
Verslag vergadering Cliëntenraad Amandelhof d.d. 4 maart 2020. 
 
Als eerste praten we over de begroting voor dit jaar, er moet flink bezuinigd worden. De 
lokatiemanager is met haar collega’s hard aan het werk om een en ander in gang te zetten. 
Gelukkig staat de Amandelhof sinds kort niet langer onder verscherpt toezicht, zodat er 
voorzichtig weer nieuwe bewoners kunnen worden toegelaten, en er minder leegstand is. 
 
Deze maand zullen zeven bewoners van de Mirtehof verhuizen naar de Amandelhof; dit zijn 
bewoners met een meerzorg-indicatie. Verder komen per 1 april andere tijden dat de 
receptie bemand is; de Amandelhof was nog de enige locatie binnen Charim waar een full 
time receptie was.  Vanaf 1 april gelden de volgende tijden: in de ochtend van 9:30 – 12:30 
uur, in de middag van 16:30 – 19:30 uur en in het weekend op zaterdagochtend en 
zondagmiddag. 
Nog een belangrijke verandering is de warme maaltijd in het restaurant. Nu is er voor 
iedereen een keuzemenu, maar dat wordt in de toekomst een dagschotel. Hier spelen 
behalve bezuiniging twee andere voordelen: er is veel minder afval en de kok kan nu verse 
producten gaan gebruiken. We krijgen de toezegging dat met dieetwensen rekening wordt 
gehouden.  
Na de nodige discussie, vooral over de nieuwe manier van de maaltijd aanbieden, gaat de 
cliëntenraad akkoord met alle genoemde wijzigingen.  
 
De lokatiemanager meldt dat er nagedacht wordt over een nieuw systeem van betalen in de 
Amandelhof; het schijnt dat wij nog de enige locatie zijn waar contant betaald kan worden. 
In plaats hiervan zullen de bewoners in de toekomst hun boodschappen in het winkeltje met 
een pasje kunnen betalen. Details moeten nog worden uitgewerkt, voordat de cliëntenraad 
hier een mening over kan geven. 
 
Voor zover de belangrijkste zaken die deze vergadering aan de orde zijn geweest. 
 
Volgende vergadering 29 april.  
 
 
 


