
 

 

Vanuit de bewonersraad 
 
Geef ook uw waardering op ZorgkaartNederland 
Vorige maand zijn er vier waarderingen geplaatst op Zorgkaart Nederland. Bedankt 
voor deze mooie waarderingen. Voor het team is het belangrijk te weten hoe 
bewoners de zorg ervaren. Complimenten over wat goed gaat helpen om het goede 
vast te houden. Een kritische opmerking maakt duidelijk wat nog verbeterd kan 
worden (gedachten lezen is immers niet iedereen gegeven). 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 samen met u te doen. Voor hulp kunt u ook contact opnemen 
met Lidy Ruyssenaars (telefoon 06-27081966).  
 
Jaarplan 2022 voor Spathodea 
Na een goede en constructieve samenwerking aan het jaarplan voor Spathodea, kon 
de bewonersraad van harte instemmen met dit plan. Veel van de aangedragen 
punten zijn opgenomen. Zo zijn er onder meer acties opgenomen om de kwaliteit 
van persoonsgerichte zorg te verbeteren en welzijn, wonen en veiligheid te 
bevorderen. Ook zijn heldere doelen gesteld voor het aantrekken van vaste 
medewerkers en vrijwilligers. Al met al is dit het beste jaarplan sinds jaren zowel 
voor wat betreft de inhoud als de samenwerking met de bewonersraad.  
 
Medezeggenschapsregeling 
Inmiddels hebben wij van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV = 
geschillencommissie) bericht gekregen dat ons verzoekschrift over de 
medezeggenschapsregeling in behandeling is genomen. Overigens heeft dit 
meningsverschil uitsluitend betrekking op het gemis aan samenwerking en 
communicatie vanuit de centrale cliëntenraad. Op woensdag 6 oktober vindt er een 
hoorzitting plaats. Wij hopen dat de commissie na de hoorzitting een mondelinge 
uitspraak zal doen, waarover wij u volgende maand kunnen informeren. De formele 
schriftelijke uitspraak zal wat langer op zich laten wachten. 
 
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 1 oktober weer spreekuur van 10.30 en 11.30 uur in 
de Tamarinde.  
 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-charim-locatie-spathodea-zeist-3048213Zorgkaart%20Nederland.
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-charim-locatie-spathodea-zeist-3048213Zorgkaart%20Nederland.


 

 

Nog steeds op zoek naar een secretaris of voorzitter voor de bewonersraad 
Bent u betrokken met de bewoners van Spathodea 
en bent u op zoek naar een waardevolle uitdaging? 
De bewonersraad van Spathodea is op zoek naar een 
nieuwe secretaris en voorzitter! 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 vindt het 
geen probleem om een paar keer per maand te 
vergaderen. U bereidt de vergadering voor en u 
onderhoudt contacten met de bewoners. U bent 
nieuwsgiering naar stukken over voorgenomen 
beleid. U voert ook graag dit 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. 

 
Lidy Ruyssenaars 
(voorzitter bewonersraad) 

Een stem 
 
Een stem voor velen 
Die zelf niet meer  kunnen 
Een stem om te delen 
Omdat we het zo gunnen 
 
Een stem voor mensen 
Die mee denken willen 
Het dan maar overlaten 
Omdat stemmen soms verstillen 
Of er moeilijk over valt te praten 
 
Een stem 
Die opkomt voor gerechtigheid 
Met personeel ook overlegt 
Een stem die afstemt met beleid 
Een stem die voor u dingen zegt 
 
Een stem 
Over veilig wonen onder andere 
en woongenot voor ogen heeft 
Een stem die wonen wil 
veranderen 
Als u het minder fijn beleeft 
 
Een stem 
Een zorg ;  buiten de “zorg”  voor u 
Bezorgd, meelevend die staat 
Jaren aanwezig en nu 
Is gebundeld en heet: 
BEWONERSRAAD. 
 
Hannie Habermehl-Zandvliet 
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