
 

 

Vanuit de bewonersraad 
 
Verbeteringen aan het gebouw 
Lange tijd hebben wij een aantal aanpassingen aan het gebouw bepleit 
om het welzijn van de bewoners te verbeteren. Met veel plezier 
kunnen wij u melden dat een aantal van onze wensen voor verbetering 
zijn goedgekeurd en zullen worden uitgevoerd. Wij hopen van harte dat 
een en ander voor de komende zomer gerealiseerd zal zijn. 
1. Verbetering toegankelijkheid balkons 

Inmiddels is een proefplaatsing gerealiseerd. Op het balkon is een 
soort vlonder geplaatst waardoor het balkon veel beter toegankelijk 
is; ook voor rollator en rolstoelgebruikers. Om aan de bouweisen te 
voldoen wordt ook de balustrade opgehoogd. Tijdens de vergadering in 
november hopen wij onze bevindingen met de locatiemanager te delen. 

2. Zonwering trappenhuizen 
Er is goedkeuring om de ramen in de trappenhuizen te voorzien van 
hittewerende folie. Wij vertrouwen erop dat dit zal helpen om de hitte te 
bestrijden. Tijdens hete zomerdagen lijken de glazen trappenhuizen immers wel 
een oven. De hitte die daar ontstaat verspreidt zich via de deuren over de 
verdiepingen.  

3. Lichtkoepels 
Het kost ieder jaar weer veel moeite om het voor elkaar te krijgen dat de koepels 
tijdig wit worden gekalkt om te hitte op de bovenste verdieping te bestrijden. 
Gelukkig is er nu een definitieve oplossing gevonden. 

 
Medezeggenschap 
Medezeggenschap betekent dat de bewonersraad namens de bewoners invloed kan 
uitoefenen op onderwerpen die u als bewoner direct raken. Deze medezeggenschap 
is geregeld in een wet: de Wmcz2018. De raden in de regio Zeist volgden onlangs 
een workshop Wmcz2018 (onze raad was goed vertegenwoordigd). Het is mooi dat 
deze workshop daarnaast ook voor de locatiemanagers werd georganiseerd. Zowel 
de locatiemanagers als de raden  hebben hun kennis kunnen opvijzelen en meer 
inzicht gekregen in de rol en positie van de cliëntenraden (in ons geval 
bewonersraad). Bovendien was er vorige maand ook een workshop over inspraak 
waaraan leden van onze raad samen met de locatiemanager deelnamen. Het was 
heel waardevol om dit samen te doen. 
Medezeggenschap betekent niet dat altijd of direct aan al onze (of eigenlijk uw) 
wensen wordt voldaan. Dat er naar ons geluisterd wordt, moge blijken uit het 
bovenstaande stukje over de verbeteringen aan het gebouw. Daarnaast zien wij ook 
verbeteringen op het gebied van de voeding en de zorg. We hebben goede hoop dat 
deze verbeteringen zullen doorgaan en uitgebreid zullen worden.  
 



 

 

HELPT U DE BEWONERSRAAD UIT DE BRAND?  
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. Bent u 
betrokken met de bewoners van Spathodea en bent u op 
zoek naar een waardevolle uitdaging? Aarzel dan niet 
langer en help de bewonersraad uit de brand! 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. Wilt u hieraan bijdragen en 
het verschil maken voor onze bewoners? 

Wie bent u? 
U bent betrokken bij de bewoners van Spathodea en hebt u een oprechte interesse 
in de belangen van de bewoners. U bent open, respectvol en u hebt een kritische 
houding wanneer dit nodig is.  

Als secretaris gaat u aan de slag met het verzamelen, bewaken en het opstellen van 
de agendapunten. U beheert de post, helpt met het opstellen van jaarverslagen en 
verstrekt periodiek informatie. U weet om te gaan met vertrouwelijke informatie en 
vindt het geen probleem om de voorzitter te vervangen bij afwezigheid. 

Als voorzitter hebt u leidinggevende capaciteiten en weet u als geen ander hoe 
belangrijk een goede samenwerkingsrelatie met de manager is. U bereidt de 
vergadering voor en u onderhoudt contacten met de bewoners. U bent 
nieuwsgiering naar stukken over voorgenomen beleid. U voert graag hierover het 
gesprek met de bewonersraad en het management. 
 
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. 

 
Medezeggenschapsregeling 
Tijdens de hoorzitting op 6 oktober concludeerde de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden (geschillencommissie) dat er tot nu toe geen gesprek geweest is 
tussen de bestuurder en onze raad over de medezeggenschapsregeling. Besloten is 
dat er op korte termijn gesprekken komen tussen onze raad en de bestuurder met 
begeleiding van een gespreksleider. Beide partijen hebben de taak gekregen om die 
gesprekken open en constructief in te gaan. De commissie opperde dat een 
aanhangsel of toelichting bij de regeling wellicht voldoende kan zijn om de 
onduidelijkheden te verhelderen. 
Wij zijn blij met deze uitspraak en gaan zeker ons best doen om er samen met de 
bestuurder uit te komen. 
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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! De 
bewonersraad houdt op vrijdag 5 november weer spreekuur van 10.30 en 11.30 uur 
in de Tamarinde.  
Ook kunt u elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, tips 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. 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. 

 
Weten is meten 
Op Zorgkaart Nederland kan u of uw familie 
rapportcijfers geven voor belangrijke zaken in 
uw dagelijks leven in Spathodea, namelijk: 
‘afspraken’, ‘verpleging’, ‘omgang 
medewerkers’, ‘kwaliteit van leven’, ‘luisteren’ 
en ‘accommodatie’ Bent u er nog niet aan 
toegekomen? Doe dit dan vooral alsnog!  
Het aantal waarderingen is nu nog te laag om een goed beeld te geven.  
Voor het team én voor de bewonersraad is het belangrijk te weten hoe u uw leven in 
Spathodea ervaart. Complimenten over wat goed gaat helpen om het goede vast te 
houden. Een kritische opmerking maakt duidelijk wat nog verbeterd kan worden. Wij 
roepen u daarom nogmaals op om uw waardering voor Spathodea te geven op: 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-
charim-locatie-spathodea-zeist-3048213Zorgkaart Nederland. 
Hiervoor heeft u dus een computer of laptop nodig. Als dat lastig voor u is, vraag dan 
een familielid om dit voor u of samen met u te doen. Voor hulp kunt u ook contact 
opnemen met Lidy Ruyssenaars (telefoon 06-27081966).  
 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 
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