
 

 
  

 
 

 
Nieuws vanuit de cliëntenraad  
 

Decembermaand 2021 
Helaas blijven we te maken houden met een stijgend aantal 
besmettingen, ook op locatie De Engelenburgh. Helaas ook in de 
laatste maand van het jaar. Een maand waarin ook in De 
Engelenburgh nog de nodige gezellige activiteiten zijn gepland.  
Met instemming van de cliëntenraad heeft de locatiemanager, Jenne 
Marie van Dijk, helaas moeten besluiten om richting Kerst opnieuw 
de nodige beperkingen in te voeren. Sluiting van het restaurant, geen 
welzijnsactiviteiten in groepen en geen kerkdiensten. Voor u als 
bewoners niet leuk, maar ook voor allen die  bij de besluitvorming 
betrokken zijn steeds weer lastige afwegingen. De cliëntenraad is 
ervan overtuigd dat de locatiemanager met haar medewerkers en vrijwilligers er alles aan zal doen 
om Kerst voor u toch nog zo gezellig en lekker mogelijk te maken. Ook met Sinterklaas is dat weer 
goed gelukt. 
De cliëntenraad wenst u, bewoners, medewerkers en vrijwilligers, een hele fijne Kerst toe.  
 

Terugblik op de vergadering van de Cliëntenraad van 1 december 2021 
 

Waardigheid & Trots op locatie  
Het ondersteuningsprogramma voor medewerkers is, ondanks Corona, ook op locatie De 
Engelenburgh goed van start gegaan. Er is in beeld gebracht in welke mate wordt voldaan aan de 
vereiste kwaliteitseisen. En daaruit zijn sterke en ontwikkelpunten gekomen.   
De ondersteuning van medewerkers bij het verbeteren van de vastgestelde ontwikkelpunten vindt 
plaats door gesprekken met experts, coaching en het aanreiken van tools en instrumenten om de 
kwaliteit te verbeteren.  
Uit een terugkoppeling van de externe coach heeft de cliëntenraad vernomen dat de medewerkers 
van De Engelenburgh goed bezig zijn. Er zijn al de nodige aandachtspunten opgepakt en er worden 
mooie stappen gezet.  Complimenten aan al die medewerkers die zich inzetten om de kwaliteit van 
de zorg op De Engelenburgh nog beter te krijgen.  
    
Onderhoud           
Er is de laatste tijd regelmatig onderhoud gepleegd aan het gebouw en installaties. En er staan ook 
nog een paar acties op de agenda. De cliëntenraad heeft in haar vergadering met de locatiemanager 
vastgesteld dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Een veilig gevoel! 
 
Invulling kerkdiensten in De Zwaai   
De cliëntenraad heeft het verzoek gekregen om mee te denken over de huidige en eventueel 
toekomstige invulling van de kerkdiensten. Het aantal kerkgangers is namelijk op dit moment laag. 
Dat meedenken kunnen zowel de cliëntenraad als de organisatie niet zonder de mening en wensen 
van een zo groot mogelijk deel van de bewoners goed te kennen. 
Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad gaat samen met locatiemanager Jenne Marie van Dijk 
en geestelijk verzorger Erik Willemsen in overleg om samen te bedenken hoe wij iedereen kunnen 
bereiken en welke informatie wij met z’n allen nodig hebben om tot een goede besluitvorming rond de 
invulling van de kerkdiensten te komen.     
Bewoners en contactpersonen kunnen in het kader van inspraak een belangrijke rol vervullen. Uw 
mening telt! Laat uw mening de komende tijd dan ook horen als u benaderd wordt over dit onderwerp. 
 

Namens cliëntenraad De Engelenburgh 

Bert Septer, voorzitter 
 
 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit nieuws uit de cliëntenraad dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk 
secretaris mevr. M.M. van Nieuwamerongen, e-mailadres clientenraad-engelenburgh@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-
30945353. U kunt ons ook vinden op internet via https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-engelenburgh/cliëntenraad-de-engelenburgh.   

Bert Septer 
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