
Vanuit de bewonersraad 
 
Bewonersraad Spathodea 
Het samengaan van de bewonerscommissie en de cliëntenraad om daarmee een 
bewonersraad te vormen, moet nog worden geformaliseerd: we wonen wel samen, 
maar we hebben dit nog niet geregeld met een huwelijk of andere overeenkomst. 
Dat gaan we zeker nog doen. In de tussentijd zou het correct zijn om te spreken en 
schrijven over ‘Cliëntenraad en Bewonerscommissie’. Voor het moment kiezen 
ervoor om de informele aanduiding Bewonersraad te hanteren. Deze naam dekt de 
lading omdat we er inderdaad voor alle bewoners zijn.  
 
Samenstelling Bewonersraad 
De bewonersraad bestaat uit de volgende personen: 
de dames D. Gouw-Gaasbeek, S. Houtman*, H. Habermehl-Zandvliet, L. Ruyssenaars 
en de heren T.H. Speulman*,  G.A. van Dijk*, M.W. van Rijkom*, A.W. de Ronde, 
C.K. Winia. De personen met een * achter hun naam wonen in Spathodea.  
 
Jaarplan & Begroting Spathodea 
Tijdens de overlegvergadering in oktober zijn het jaarplan en de begroting voor 2021 
met Marlies besproken. Onze vragen werden door haar naar tevredenheid 
beantwoord. Het was mooi om te constateren dat de ambities van Marlies 
overeenkomen met de wensen van de raad. In het jaarplan zijn niet alle doelen 
concreet zijn uitgewerkt. We moeten ze samen nog verder specificeren, aldus 
Marlies. 
Wij zijn blij dat onderwerpen als de toegankelijkheid van de balkons en het omgaan 
met hitte weer op de agenda staan. 
 
Speerpunten Bewonersraad 
De bewonersraad heeft voor 2021 de vier speerpunten: onderwerpen die onze 
speciale aandacht hebben.  Wij houden een vinger aan de pols en informeren 
Marlies over: 
1. Gezonde, verzorgde, smaakvolle en  gevarieerde maaltijden waaraan bewoners 

plezier beleven en die ze gemiddeld waarderen met een 8. 
2. Persoonlijke aandacht voor en respectvolle bejegening van bewoners. Bewoners 

ervaren dat zorgverleners zich in hen kunnen verplaatsen en dat de zorg wordt 
afgestemd op hun wensen. 

3. Een balans in aantal en samenstelling van zorgverleners ten opzichte van het 
aantal en cliënten en hun zorgvragen. 

4. De ervaring van bewoners dat alle zeilen worden bijzet om de hitte in het 
verouderde gebouw dragelijk te maken: o.a. 

a. door airco’s op de gangen te plaatsen 
b. door te zorgen voor koelsjaaltjes 
c. door duidelijke instructies voor zorgverleners en bewoners omtrent 

luchten en douchen 
 



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 6 november 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. 
 
Cliëntenvertrouwenspersoon 
Is de zorg niet (helemaal) naar wens? Weet u niet goed hoe dit te 
bespreken of aan te pakken? Manuele van Nieuwamerongen is ook úw 
cliëntenvertrouwenspersoon. Zij biedt u een luisterend oor en helpt u bij 
het zoeken naar een oplossing. U kunt Manuele bereiken op 
telefoonnummer: 06 - 30 94 53 53.  
 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 


