
 

 
Vanuit de bewonersraad 
 
Warme maaltijden 
Met de Maaltijdmonitor die wordt gehouden in 
de week van 29 maart tot en met 4 april 
kunnen bewoners dagelijks hun mening geven 
over de maaltijd van die dag. Om de kwaliteit 
en presentatie van de maaltijden te verbeteren 
zijn (of worden) specialisten ingezet. Wij 
juichen dit toe. De uitkomsten van de 
maaltijdmonitor kunnen hen helpen om te 
behouden wat goed is en de maaltijden te 
verbeteren waar dat nodig is.  
 
Complimenten voor de vaccinatie 
Nog niet alle bewoners in Spathodea waren al gevaccineerd via huisarts en 
GGD. Wij zijn dan ook heel erg blij dat het Marlies en haar team gelukt is om 
voor hen die dit wilden de vaccinatie in Spathodea te laten doen door een 
mobiel prikteam. Het was een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Een 
groot compliment voor de manier waarop dit werd georganiseerd. Ook het 
prikteam was vol lof. 
 
Medezeggenschapsregeling 
De medezeggenschap van cliënten is vastgelegd in de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wmcz2018. Deze nieuwe wet is 
op 1 juli van dit jaar ingegaan en er moest een nieuwe 
medezeggenschapsregeling komen. In die regeling wordt vastgelegd hoe de 
organisatie en de cliëntenraden willen samenwerken.  
De lokale samenwerking tussen de bewonersraad en de locatiemanager is 
uitstekend. Toch hebben wij niet ingestemd met de nieuwe mede-
zeggenschapsregeling. Want naast lokaal, zouden uw belangen ook centraal 
behartigd moeten worden en wel door de centrale cliëntenraad. Sinds oktober 
2019 heeft Spathodea echter geen afgevaardigde in de centrale cliëntenraad 
om uw belangen te vertegenwoordigen. In deze periode hebben wij ervaren 
dat er geen communicatie is tussen onze raad en de centrale cliëntenraad. 
Wij zien dan ook niet hoe de centrale cliëntenraad oog en oor zou kunnen 
hebben voor uw belangen.  
Het overdragen van een deel van onze rechten aan de centrale cliëntenraad 
lijkt ons daarom niet in uw belang. Wij zijn benieuwd naar de volgende stap 
en wachten de reactie van de bestuurder, de heer Prins, af. 
 
Werving nieuwe leden bewonersraad 
De bewonersraad van Spathodea is een actieve raad. Wij luisteren naar u en 
denken en praten mee met de locatiemanager. Zo werken wij eraan mee dat 
zorg, wonen en welzijn afgestemd worden op de wensen en behoeften van u, 
de bewoners van Spathodea.  
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden, waaronder iemand die (op 
termijn) de voorzitter wil opvolgen. Daarom verzoeken wij u om onze 



 

zoektocht naar nieuwe leden ook onder de aandacht te brengen van uw 
familie. Graag vertellen wij meer over het boeiende en waardevolle werk van 
de bewonersraad. Bel vooral als u meer informatie wilt met Lidy Ruyssenaars, 
voorzitter van de raad (telefoonnummer 06-27081966) of met Bineke Glas, 
ondersteuner van de bewonersraad (telefoonnummer 06-83066318). U kunt 
ook een e-mail sturen naar: clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl.  
 
Hou ons op de hoogte 
Graag horen wij wat er leeft onder de bewoners: uw 
klachten, maar ook uw complimenten en wensen 
over het wonen en leven in Spathodea.  

• U bent welkom op het spreekuur, op vrijdag 2 
april in de bibliotheek op de tweede verdieping. 
Theo Speulman en Lidy Ruyssenaars zitten tussen 10.30 en 11.30 uur 
daar speciaal voor u. 

• Daarnaast kunt u elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw 
vragen, opmerkingen en signalen.  

− Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

− Dhr. G. v. Dijk, app. 74; 

− Mw. Scarlett Houtman, app. 32, tel.: 030-6952495; 

− Mw. Hannie Habermehl-Zandvliet, tel.: 0343-518551, e-mail: 
hanniezandvliet@live.nl; 

− Dhr. Bram de Ronde, tel.: 06-53616170, e-mail: 
rondebram@gmail.com; 

− Mw. Lidy Ruyssenaars, tel.: 06-27081966, e-mail: 
l.ruyssenaars@hotmail.nl; 

− Mw. Bineke Glas is de ondersteuner van de bewonersraad, tel.: 06-
83066318, e-mail: clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl. 

 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 

☺ 
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