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Van de cliëntenraad 

In de zomerperiode een kort bericht van de cliëntenraad (CR). 

Bemensing CR 

De vorige keer bent u geïnformeerd over de zoektocht naar de bemensing van de CR. Toen schreven 

wij dat een familielid van een bewoner vanaf de zomer lid wil worden van de CR en dat wij 

verwachtten in ons volgende bericht haar aan u voor te kunnen stellen. Dit voorstellen moeten we 

nog even uitstellen. De benoemingsprocedure wordt zoals het er nu uitziet in september afgerond. 

Daarna stellen wij haar aan u voor. 

Maar dan zijn we er nog niet. Inmiddels heeft ook een van de bewoonsters kenbaar gemaakt lid te 

willen worden van de CR. Daar zijn we heel blij mee omdat zij een directe binding met Amandelhof 

heeft en de ervaringen van de bewoners kan inbrengen. Ook voor haar geldt dat we haar nu nog niet 

kunnen voorstellen. De benoemingsprocedure vindt als het goed gaat in augustus plaats en bij ons 

volgende bericht hopen wij haar voor te stellen. 

Met deze twee nieuwe leden kunnen we de belangen van de bewoners nóg beter behartigen als CR. 

Dit neemt niet weg dat we nog steeds op zoek zijn naar leden voor de CR, vooral vanuit de bewoners 

zelf of een familielid of mantelzorger van een bewoner.  Voelt u zich aangesproken, neem dan 

contact op met een van de CR-leden, de ondersteuner of de receptie. U mag ook gerust eerst een CR-

overleg bijwonen als toehoorder, om te zien of het iets voor u is. 

Actuele activiteiten 

In de zomerperiode en daarna mogelijk nog iets doorlopend voert de CR een mini-enquête 

warme maaltijd uit onder de bewoners die de maaltijd op hun kamer gebruiken. De enquête 

wordt door een lid van de CR afgenomen bij het ophalen van de lege borden. Het is de 

bedoeling om circa 20 bewoners te enquêteren/bevragen. 

Een voorlopig doorlopende activiteit is het monitoren van de producten in het winkeltje qua 

assortiment, versheid en prijs.  

Het is de bedoeling dat de CR-leden afwisselend mee-eten in de Schakel. Daarbij hebben wij 

dan het gesprek met de bewoners en verwachten wij over hun ervaringen in Amandelhof te 

horen en daarvan mogelijk te leren. Deze activiteit is al een paar keer gepland en vanwege 

de coronaperikelen uitgesteld. Wij hopen dat de toch weer toenemende zorg over corona 

het mee-eten in de Schakel nu niet weer in de weg staat.  

Als CR nemen wij actief deel aan het voorbereiden van plannen voor de ontwikkeling van de 

nieuwbouw van Amandelhof. Wij verwachten dat bij een volgend bericht hierover meer kan 

worden geschreven. 

Tot slot. De vorige keer schreven wij dat de CR zijn werk alleen goed kan doen wanneer wij 

goed zijn geïnformeerd. Daarom vragen wij u ook nu weer om wanneer u naar aanleiding 

van dit bericht, of over andere zaken waarvan u vindt dat wij als CR op de hoogte moeten 

zijn, opmerkingen of vragen heeft, deze aan ons kenbaar te maken. 

 

Onze bereikbaarheidsgegevens zijn: 
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dhr. Arie Buizer (voorzitter): buizerarie@gmail.com of 06-41608039                                                      

mw. Lia Schulting (lid): schultinglia@gmail.com of 030-6913336                                                                    

dhr. Erik Takken (lid): erik.takken@ziggo.nl of 030-6958347                                                                      

dhr. Hans van der Zwan (lid): jmvdzwan@wxs.nl of 06-19919949                                                             

mw. Bineke Glas (ondersteuner): cliëntenraad-amandelhof@zorggroepcharim.nl of 06-

83066318                                                                                                                                                    

U kunt natuurlijk ook uw opmerkingen of vragen op papier zetten en in de brievenbus van de 

CR doen; u vindt deze in de Schakel naast de kamer van Mandy. 
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