
 

 

Vanuit de bewonersraad 
 
Vanwege de verschrikkelijke situatie in Oekraïne en de dreiging die daarvan uitgaat, 
is het vreemd om nu een stukje te schrijven vanuit de bewonersraad van Spathodea. 
Zit u daar nu echt op te wachten? U heeft de oorlog meegemaakt en de 
berichtgeving over de oorlog in Oekraïne roept misschien herinneringen en emoties 
bij u op. Als u daardoor behoefte heeft aan een luisterend oor, laat dit dan vooral 
weten aan uw naasten, uw EVV-er of de teamleider.  
 
De bewonersraad is in februari niet bijeen geweest. Op de agenda van de 
vergadering in maart staan onder meer de kennismaking met een kandidaat-lid, de 
toekomstvisie voor Spathodea, de jaarvergadering van de bewonersraad 
(waarschijnlijk in mei) en het aftreden van de voorzitter. 
 
Corona 
Corona hield ons weer in zijn greep met name door het hoge ziekteverzuim van 
besmette medewerkers. De locatiemanager stelde een kernteam samen om de 
situatie te bespreken. Dit team kwam op 8 en 10 februari bijeen. Ook de voorzitter 
van de bewonersraad nam deel aan deze gesprekken. De situatie was nijpend. 
Noodgedwongen moesten er veel onbekende medewerkers ingehuurd worden. De 
wetenschap dat dit landelijk het geval was, was een schrale troost. Naast signalen 
van ontevredenheid hierover, ontving de bewonersraad gelukkig ook signalen van 
begrip. 
 
Kwaliteit van zorg 
Het programma Waardigheid&Trots op Locatie (WOL) is bedoeld om de zorg te 
verbeteren. Het wordt bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Als onderdeel van een zogenaamde scan om de kwaliteit van zorg te 
beoordelen, heeft u begin 2020 een vragenlijst ontvangen. Mede op basis van uw 
antwoorden werd een plan gemaakt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het was 
de bedoeling om in februari/maart nogmaals een scan uit te voeren om te kunnen 
beoordelen in hoeverre de kwaliteit van zorg is verbeterd. Deze scan is echter 
uitgesteld en daarom zult u de aangekondigde vragenlijst op een later tijdstip 
ontvangen. 
 

Kent u iemand die de bewonersraad uit de brand kan helpen?  
We missen al lange tijd een secretaris. Bovendien is de maximale termijn van onze 
voorzitter in de eerste helft van 2022 bereikt en zal zij haar functie neerleggen.  
Zorg, wonen en welzijn afstemmen op de wensen en behoeften van bewoners. Dat is 
waar we voor staan als bewonersraad. Bewoners kunnen dan ook met al hun vragen 
en opmerkingen bij ons terecht. We zoeken iemand die betrokken is met de 
bewoners van Spathodea en op zoek is naar een waardevolle uitdaging. Bent of kent 
u iemand die hieraan kan bijdragen en het verschil kan maken voor onze bewoners? 
Aarzel dan niet langer en help de bewonersraad uit de brand! 



 

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met  

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

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

 
Heeft u een tip of idee? 
Graag horen wij wat er leeft onder de bewoners. Soms zijn het juist de kleine dingen 
die het leven wat gemakkelijker en aangenamer maken. Heeft u een tip of een idee? 
Is er iets waarvoor u aandacht wilt vragen? Laat ons dat vooral weten!  
Op vrijdag 4 maart houdt de bewonersraad weer spreekuur van 10.30-11.30 in de 
Tamarine. Ook kunt u elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, 
tips en signalen.  

• Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

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

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

• Mw. Karien de Haas, tel. 06-55562933, e-mail: mguldemond@ziggo.nl 

• 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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