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Bericht van de cliëntenraad 

 

Met dit bericht stellen wij u op de hoogte over de gang van zaken van de cliëntenraad. Wij 

beginnen met het wel en wee van onze bemensing en daarna onze zoektocht naar het 

invullen van onze taak. 

Bemensing Cliëntenraad (CR) 

In januari hebben wij afscheid genomen van de voorzitter 

van de CR, de heer Jan Bosman. Jan is jarenlang onze 

voorzitter geweest en heeft dit met veel verve en in goede 

verstandhouding met het management van Amandelhof 

ingevuld. Daarnaast was Jan ook secretaris van de Centrale 

Cliëntenraad (CCR) van Charim. Als CR betuigen wij Jan 

nogmaals veel dank.  

 

 

 

Na het vertrek van Jan is Arie Buizer hem opgevolgd als 

voorzitter. Arie Buizer is al heel veel jaren actief bij 

Amandelhof betrokken; u kunt hem onder andere 

kennen als koster bij diensten in de kapel, maar ook 

het nodige logistieke werk is hem niet vreemd. Arie is 

al enige tijd lid van de CR en het voorzitterschap is 

daarmee in vertrouwde handen. Als voorzitter is hij ook 

lid van de CCR (Centrale Cliëntenraad) van Charim. Als 

CR vinden wij het heel fijn dat Arie het voorzitterschap 

oppakt. 

 

Eind april hebben wij afscheid genomen van twee leden van CR, de heren Wim Borgers en 

Anton Temmen. Beiden zijn vertegenwoordigers vanuit de cliënten van de Amandelhof. 

Wim Borgers is lid van de CR vanaf 2016 als bewoner van 

Simarowa, het aanleunwoningcomplex dat vroeger bij 

Amandelhof behoorde. Voor ons als CR gaat de kennis, 

ervaring en inzet van Wim verloren maar voor Charim 

gelukkig niet; hij verlegt zijn aandacht naar de 

cliëntenraad voor de wijkverpleging van Charim. Als CR 

bedanken wij Wim voor het vele dat hij heeft ingebracht 

en wensen hem veel plezier en succes bij zijn nieuwe rol. 
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Anton Temmen is bewoner van Amandelhof en heeft 

vanaf 2020 zijn inbreng geleverd aan de CR. Anton zou 

aan het eind van dit jaar afscheid nemen maar om 

reden van zijn gezondheid heeft hij helaas zijn afscheid 

vervroegd. Anton is - en vanaf nu dus was - een 

belangrijke factor als oor en oog vanuit de bewoners 

van Amandelhof. Daarbij ging het Anton niet om het 

individuele belang, maar juist om de zaken die veel van 

de bewoners aangaan. Als CR gaan wij zijn warme 

betrokkenheid missen en wensen hem kracht in zijn 

gezondheid en een verdere goede tijd in onze Amandelhof. 

 

Zoektocht van de CR 

Als CR zijn wij eigenlijk altijd op zoek naar inbreng vanuit de bewoners en daarmee ook naar 

mensen die als lid van de CR willen bijdragen aan de belangen van (toekomstige) bewoners. 

In verband met het geschetste vertrek van twee leden brengen wij ons zoeken naar contact 

en participatie onder de aandacht. Hoopvol is dat wij bericht hebben gekregen dat een 

familielid van een bewoner vanaf de zomer lid wil worden van de CR. In ons volgende bericht 

verwachten wij haar aan u voor te kunnen stellen. 

Dit bericht neemt niet weg dat wij als CR nog steeds op zoek zijn naar twee leden, met name 

vanuit de bewoners of een familielid of mantelzorger van een bewoner. De directe binding 

met de ervaringen van bewoners is voor ons als CR heel belangrijk. Wij horen dan uit eerste 

hand. Uiteraard gaat het daarbij niet om het individuele cliëntenbelang, maar veel gedeelde 

ervaringen zijn belangrijk voor alle cliënten. 

Om uw nieuwsgierigheid te voeden en uw belangstelling te wekken, schetsen wij waarmee 

wij ons als CR bezig houden en hoe wij werken. 

• Wij vergaderen vast ongeveer 8 keer per jaar op de dinsdagochtend. Daarbij hebben wij 

eerst onze eigen agenda, daarna spreken wij met de teamleiding van de Amandelhof om 

van hen te horen wat er speelt, waaraan zij behoefte hebben en wat de plannen voor de 

zorg zijn. Als laatste hebben wij een zogenaamde overlegvergadering met de 

locatiemanager van Amandelhof.  

• Allerlei zaken rondom wonen, kwaliteit van zorg, welzijn (w.o. activiteiten), 

huishoudelijke zorg, maaltijden, het winkeltje, coronamaatregelen, jaarplan, begroting, 

etc. komen langs in onze vergaderingen. 

• Naast de uitdaging van alle reguliere woon- en zorgzaken vormen de plannen voor de 

ontwikkeling van de nieuwbouw een bijzonder dimensie.  

• De realisatie van de nieuwbouw laat nog enige tijd op zich wachten, maar het 

voorbereiden van plannen is volop aan de gang. Als CR geven wij daar vanaf dit jaar 

volop aandacht aan en dit regelmatig buiten de reguliere vergaderingen om. 
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Met deze korte schets van wat wij als CR doen, verwachten wij, bij de bewoners en degenen 

die dicht om hen heen staan, belangstelling te wekken om bij te dragen aan onze CR. Er is 

veel te doen en te bespreken en inbreng van ervaringen is zeer waardevol. Graag vernemen 

wij van u. Daarvoor kunt u contact opnemen met ieder lid van de CR, de ondersteuner of het 

locatiemanagement:                                                                                                                            

dhr. Arie Buizer (voorzitter): buizerarie@gmail.com of 06-41608039                                                      

mw. Lia Schulting (lid): schultinglia@gmail.com of 030-6913336                                                                    

dhr. Erik Takken (lid): erik.takken@ziggo.nl of 030-6958347                                                                      

dhr. Hans van der Zwan (lid): jmvdzwan@wxs.nl of 06-19919949                                                             

mw. Bineke Glas (ondersteuner): clientenraad-amandelhof@zorggroepcharim.nl of 06-

83066318 

Tot slot, ook als u geen mogelijkheden ziet om bij te dragen als lid van onze CR, vernemen 

wij graag wat u als bewoner of als familielid of mantelzorger bij het wonen en de zorg in de 

Amandelhof bezig houdt. Wij gaan er daarbij vanuit dat als het om specifieke zaken gaat dat 

daarover contact is met de medewerkers en het management van Amandelhof. Maar als de 

situatie er naar is dat u vindt dat wij als CR op de hoogte moeten zijn, zoek dan contact met 

een van de leden van de CR of met de ambtelijk secretaris. Als CR kunnen wij ons werk 

alleen goed doen wanneer wij goed zijn geïnformeerd. 
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