
 

 
  

 
 

 
Nieuws vanuit de cliëntenraad  
 
 
 

Terugblik op de vergadering van de cliëntenraad van 1 juni 2022 met locatiemanager Jenne 
Marie van Dijk 
 
 
Wat doet de cliëntenraad?  
De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners. Op de 
agenda komen bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg, de maaltijden, 
de kamers en andere faciliteiten op de locatie regelmatig aan de orde. 
Over deze en andere zaken in het dagelijks leven op De 
Engelenburgh kunnen bewoners en familieleden altijd contact 
opnemen met de cliëntenraad. Door ervaringen te delen kan de 
cliëntenraad de belangen van de bewoners beter behartigen.     
 
Nieuwe teamleider    
Tijdens deze vergadering heeft de cliëntenraad kennisgemaakt met Gerwin Offermans, teamleider 
Zorg Diamant en Saffier. De ontstane vacature was met de indiensttreding van Gerwin gelukkig weer 
snel ingevuld. Gerwin is inmiddels al een tijdje aan de slag. Het was goed te horen dat hij het naar 
zijn zin heeft. We wensen Gerwin een fijne tijd en veel succes toe op locatie De Engelenburgh.     
 
Rapportage financiële situatie 
We hebben in aanwezigheid van Arno Bos, controller, nog even kort stilgestaan bij de financiële cijfers 
van 2021 en de cijfers tot en met april 2022. Ook voor De Engelenburgh is er sprake van een forse 
stijging van diverse kosten. Maar dit heeft geen gevolgen voor het aantal zorgmedewerkers, de 
kwaliteit van de zorg en de maaltijden.  
Over het aantal zorgmedewerkers gesproken, er zijn de afgelopen tijd veel vacatures ingevuld. Maar 
er zijn nog banen beschikbaar. Want het blijft lastig om de vacatures in de zorg met de erg krappe 
arbeidsmarkt volledig ingevuld te krijgen. Kandidaten zijn dus welkom!  
 
Aanschaf nieuw alarmsysteem bewoners 
De cliëntenraad heeft ingestemd met de aanschaf van een nieuw verpleegoproepsysteem. Daarmee 
wordt bedoeld het systeem waarmee bewoners hulp kunnen inroepen van de zorgmedewerkers. Het 
huidige systeem is verouderd en kan niet meer onderhouden worden. Medewerkers kunnen met het 
nieuwe systeem op afstand beter communiceren met de bewoners en voor de bewoners kan zo de 
veiligheid en goede zorg gegarandeerd blijven.  
De werkzaamheden om onder andere de bedrading te vervangen kunnen enige hinder voor de 
bewoners opleveren. Ook hierover worden bewoners en familieleden tijdig door de locatiemanager 
geïnformeerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2022 plaatsvinden en zal het nieuwe 
systeem begin 2023 operationeel zijn. Bij de uitvoering blijft de cliëntenraad betrokken.  
 
 

Namens cliëntenraad De Engelenburgh 

Bert Septer, voorzitter 
Tel. 06-41649151, mail septerbert@gmail.com  

 
 
 

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.   
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