
Vanuit de bewonersraad 
 
Welkom Marlies! 
Judith Poulus, directeur zorg, vroeg ook ons advies over een mogelijk vaste 
aanstelling van Marlies Bochane als manager van Spathodea. Daarom was er in 
november, naast de gesprekken met medewerkers, ook een gesprek met een ruime 
vertegenwoordiging van onze raad. Tijdens dat bijzonder prettige en open gesprek 
gaf Marlies antwoord op de vragen die wij vooraf hadden geformuleerd. In feite 
werd onze indruk bevestigd dat Marlies op dit moment de beste keuze is voor 
Spathodea. Wij konden dan ook van harte instemmen met haar vaste benoeming. 
Een week later, tijdens de overlegvergadering met Marlies, hebben we haar 
benoeming gevierd met zelfgebakken taart en uiteraard een bloemetje voor Marlies. 
 
Warme maaltijden 
Het plan van aanpak om de warme maaltijden te verbeteren, riep vragen op die door 
Marlies werden beantwoord. Duidelijk is dat er inmiddels stappen gezet zijn om de 
gewenste verbeteringen te bewerkstelligen, maar dat er nog meer stappen nodig 
zijn. Zo zal onder meer gekeken worden naar mogelijke ondersteuning van de 
medewerkers op het gebied van inhoud, bejegening en structuur. Daarnaast kijkt 
Marlies kritisch naar de indeling van en apparatuur in de keuken. 
Wij stemden in met het voorstel van Marlies om dagelijks een kopje soep als 
voorgerecht te serveren in plaats van een tweede toetje. 
 
Wet zorg en dwang 
Vanwege de Wet zorg en dwang (Wzd) moesten de huisregels aangepast worden en 
vroeg Marlies ons om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen. Daarom 
vroegen wij Marlies de consequenties van de Wzd te schetsen voor de bewoners van 
Spathodea. Heel grote dingen zoals bedhekken, deuren op slot, etc. hebben we niet 
op Spathodea. Toch is ook hier onvrijwillige zorg. Het zijn heel ‘kleine’ dingen: 
bijvoorbeeld de rolstoel op de rem zetten, waardoor iemand niet zelf weg kan of 
iemand alleen koffie aanbieden (omdat hij altijd koffie neemt) in plaats van te 
vragen wat hij wil drinken. Veel medewerkers realiseren zich dit niet. Marlies heeft 
een trainer uitgenodigd die medewerkers komt trainen. Wij zijn blij met de 
uitnodiging dat ook twee leden van onze raad aan de training mogen deelnemen. 
Lidy Ruyssenaars en Hannie Habermehl hebben zich inmiddels aangemeld.  
Met de gewijzigde huisregels hebben wij ingestemd. 
Overigens is een onafhankelijke Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (dus speciaal voor 
onvrijwillige zorg) voor elke zorginstelling een verplichting. Dit is Lenny van der 
Heijden. Een folder van haar staat in de informatiezuil bij de hoofdingang. 
 
Medezeggenschapsregeling 
De medezeggenschap van cliënten is vastgelegd in de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz). Na jarenlange discussie is de wet gewijzigd in 
Wmcz2018. De nieuwe wet is op 1 juli van dit jaar ingegaan. Dit betekende dat er 
ook een nieuwe medezeggenschapsregeling moest komen. In deze regeling wordt 
vastgelegd hoe de organisatie en de cliëntenraden willen samenwerken. Hieraan 
heeft binnen Charim een werkgroep hard gewerkt: in eerste instantie werd een visie 



geformuleerd en vervolgens werd een nieuwe regeling opgesteld. De visie, namelijk 
dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij leefwereld, welzijn en welbevinden 
van de cliënten moet liggen, ondersteunen wij van harte. Zo ook het daaruit 
voortvloeiende motto: eerst lokaal, dan centraal. Helaas zagen wij de visie 
onvoldoende terug in het concept van de medezeggenschapsregeling. Daarom 
hebben wij niet ingestemd met het concept, maar hebben wij wijzigingen 
voorgesteld die recht doen aan de visie. Wij verwachten binnenkort de reactie van 
Henk Prins, voorzitter Raad van Bestuur.  
 
Spreekuur Bewonersraad 
Wensen, dromen en verlangens. Zorggroep Charim wil deze voor en met haar 
cliënten realiseren. De bewonersraad werkt daar met plezier aan mee en wil graag 
weten wat er leeft onder de bewoners van Spathodea.  
Op vrijdag 4 december zijn dhr. Speulman en mw. Ruyssenaars van 10.30 tot 11.30 
uur in de Tamarinde. Zij horen graag wat er leeft onder de bewoners: deel niet alleen 
uw klachten, maar ook uw wensen, dromen en verlangens over het wonen en leven 
in Spathodea. 
 
Gedicht  
Namens de bewoners raad: 
Op Spathodea hier gezeten 
Hoe het verging en ons vergaat 
Willen we u laten weten 

Zo blikken we met elkaar 
In afgelopen tijd terug 
Het was een veelbewogen jaar 
En ging weer o zo vlug 

Als raad kwamen wij onderling 
Wat minder bij elkaar 
Omdat vergaderen moeilijk ging 
Het mocht maar met een paar 

Maaltijden/zorg/ vastgoed beleid 
Wat ons te denken gaf 
U kon bij ons uw vragen kwijt 
Er kwam op u en ons veel af 

Een pandemie trof ook u hier 
Wat zorgde voor eenzaamheid 
Zo was er minder groepsplezier 
U was uw vrijheid kwijt 

Bewoners commissie/cliëntenraad 
Voegden zich ook samen 
Als vraagbaak /hoe het u vergaat 
Met veel bekende namen 

Marlies kondigde zich aan 
Manager voor even 
Maar  het werd een vaste baan 
We hopen met haar een goede tijd te 
beleven 

Feestdagen ondanks narigheid 
Afstand wat er nog is 
Het licht wat ons steeds weer verblijdt 
Verzacht intiem gemis 

Het jaar is bijna weer voorbij 
Wat heeft volgend jaar in zin….. 
Weet wel: Met God erbij 
Wordt het een blij begin 
 

(Hannie Habermehl-Zandvliet) 
 

 

Wij wensen u warme, gezegende, gezonde en liefdevolle feestdagen!  
 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 


