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Vergadering 15 juli 2021. 
 

• In het kader van de kennismaking met de functies binnen Groenewoude, maken we 
tijdens deze vergadering nader kennis met Jan Willem van de Kamp. Hij werkt als 
geestelijk verzorger 4 uur per week in Groenewoude. 
Jan Willem van de Kamp is predikant en is meestal op donderdag een dagdeel 
aanwezig in Groenewoude. Hij bezoekt bewoners (op advies van collega’s of op 
eigen initiatief). Ds. Van de Kamp bezoekt alle bewoners. Zaken die tijdens zo’n 
gesprek aan de orde kunnen komen zijn: Lezen uit de Bijbel, gebed, muziek afspelen, 
praten over vele zaken die in de ouderdom verwerkt moeten worden, herinneringen 
ophalen. Ds. Van de Kamp neemt deel aan de zorg-leefplan-besprekingen. Ook 
neemt hij deel aan de participatieraad; deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van 
de verschillende kerken die betrokken zijn op Groenewoude. Ook zullen de 
groepsgesprekken op de huiskamers weer opgestart worden. Geestelijke verzorging: 
een veelomvattende taak die met veel enthousiasme door Jan Willem van de Kamp 
wordt ingevuld. 
 

• Dhr.Van Schaik, dhr.Blokhuis en mw. Veldink hebben namens de CR een gesprek 
gevoerd met dhr. Wim Hulsegge als de te benoemen locatiemanager en een positief 
advies over zijn benoeming uitgebracht (een zeer enthousiaste persoon in wie we 
heel veel vertrouwen hebben). Dhr. Hulsegge begint 1 september a.s. als nieuwe 
locatiemanager van Groenewoude. 
 

• We hebben afscheid genomen van de vorige kok, Marcel. 
Dhr. Folker Tieleman is aangenomen voor 18 uur per week als kok. 

 

• Tijdens deze vergadering neemt dhr. Van Schaik met een mooie speech namens de 
hele CR afscheid van Marianne de Wit. Hij dankt haar voor haar zorg voor de 
bewoners. Er zijn veel zichtbare dingen die zij achterlaat (denk aan het vernieuwde 
interieur) en waardoor we haar niet snel zullen vergeten. 
Mw. De Wit ontvangt bloemen en een mooie schaal van de CR. Leden van de 
cliëntenraad zullen ook aanwezig zijn op de bijeenkomsten met bewoners en 
personeel waarin, met een gezellig samenzijn, Marianne de Wit als locatiemanager 
wordt uitgezwaaid. 

   

• De weeksluiting is weer van start gegaan. Bewoners van de Vermeulenhof en de 
Orangerie zijn ook (weer) welkom. 
 

• Leden van de Cliëntenraad worden geschoold; 
Enkele leden gaan de workshop Wmcz2018 volgen. Deze gaat over de nieuwe wet 
medezeggenschap. Dhr. Van Schaik en mw. Veldink gaan naar de workshop 
Inspraak, een belangrijk onderwerp uit de nieuwe wet. 
 

We houden u op de hoogte. 
 
Volgende vergadering 23-09-2012. 


