
 

Vanuit de cliëntenraad “Groenewoude” 

Als voorzitter van de cliëntenraad mag ik de spits afbijten om een impressie te geven 

van het functioneren van onze commissie in het belang van u als bewoner van ons 

mooie zorgcentrum Groenewoude. 

Als cliëntenraad komen we elke twee maanden bij elkaar en zo nodig zijn er 

tussentijds momenten die om afstemming vragen. Samen met de locatiemanager en 

de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad stellen we de agenda op. 

In de vergadering van afgelopen november heeft een aantal EVV’ers met veel passie 

en hoge betrokkenheid verteld over hun functie en op welke wijze zij hier inhoud aan 

geven. Deze personele betrokkenheid willen we graag binnen onze vergaderingen 

continueren  door elke vergadering een functie voor het voetlicht te plaatsen. Op 

deze wijze krijgen we een “goed” beeld van de verschillende functies met elk hun 

eigen werkwijze en inhoud.  

Een vast onderdeel zijn de maandrapportages. Deze rapportages geven ons inzicht 

in het reilen en zeilen van de organisatie. Vaste onderdelen hiervan zijn: worden de 

doelstellingen van jaarplan gehaald, hoe staat het met o.a. de personele bezetting en 

het ziekteverlof? 

Door de Covid 19 maatregelen zijn een aantal geplande activiteiten jammer genoeg 

niet doorgegaan. Graag hadden we tijdens de familieavonden en de kerstvieringen 

op informele wijze met u kennis willen maken.  

De meesten van ons zijn nieuw in de cliëntenraad. Vanuit Charim wordt ons de 

mogelijkheid geboden om E-learningmodules. te volgen, omdat we nu niet live 

scholingsbijeenkomsten kunnen bijwonen. We kunnen dit allen thuis doen op onze 

eigen computer en op onze eigen tijd. 

Corona heeft ons allen parten gespeeld en u als bewoner van ons huis in het 

bijzonder. Er zijn momenten geweest waarin u -echt- opgesloten bent geweest. In het 

bijzonder denk ik aan bewoners van de Rozenhof. Zij zijn bijna allen besmet 

geweest. Van dichtbij heb ik dit mee mogen maken door het wekelijkse overleg op 

maandag met de locatiemanager en de EVV’ers. Het was spannend! Hoe zou het 

virus verlopen binnen het huis? Met vereende krachten van bewoners, personeel en 

familie is dit gelukkig goed gegaan. 

Op dit moment zijn de maatregelen ietwat versoepeld. Bezoek is weer toegestaan en 

ook kunt u, indien mogelijk, zelf even naar buiten of familie een bezoekje brengen. 

Jammer dat bepaalde activiteiten, zoals de welfare, de Bijbelkring en de weeksluiting 

zoals u die gewend was, nog geen doorgang kunnen vinden. Gelukkig heeft de heer 



Blokhuis, ook een lid van de cliëntenraad, dit met de bewoners van het huis 

opgepakt. Mees, hartelijk dank! 

Met elkaar, u als bewoner, familie, het personeel onder de bezielende leiding van 

mevrouw Marianne de Wit en de cliëntenraad, zoeken we naar mogelijkheden om 

van ons zorgcentrum “Groenewoude” een thuis te maken. Met vereende krachten! 

Vanuit de cliëntenraad  wens ik u allen veel wijsheid en vertrouwen. We hopen en 

bidden met u voor een spoedig herstel. 

Met vriendelijke groet, 

Roel van Schaik  

 

 


