
 

 
Op zoek naar de menselijke maat….. 
 
Wij als cliëntenraad worden overladen met vele centrale en lokale beleidsstukken en 
concreet uitgewerkte plannen die om een verdere uitvoering vragen in de praktijk van 
alledag. Er gaat in de organisatie heel veel om, ook in overleg en dergelijke. De directe 
behoeftes van de cliënten mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. De Cliëntenraad 
is daarom altijd op zoek naar de menselijke maat in dit alles. 
Daarom hebben wij ook het initiatief genomen om met een enquête bij de bewoners te 
achterhalen hoe de warme maaltijden worden ervaren. Het is daarbij de bedoeling om waar 
mogelijk tot verbeterpunten te komen, die wij vervolgens terugkoppelen naar Astrid Koens, 
de locatiemanager van De Looborch. 
Wij proberen nu ook bij bewoners en activiteitenbegeleiders wensen op te halen voor 
mogelijke nieuwe activiteiten binnen welzijn. We zijn ook op zoek naar manieren om nieuwe 
bewoners zich sneller thuis te laten voelen binnen De Looborch.  
Dit zijn voor ons op dit moment de speerpunten. 
 
De Cliëntenraad wil door op te komen voor uw gemeenschappelijke belangen bijdragen aan 
een meer cliëntgerichte zorg. Wij volgen het te voeren beleid kritisch en oefenen - waar 
mogelijk -  invloed uit op de kwaliteit van de besluiten. Wij houden de vinger aan de pols bij 
de uitvoering van het beleid in de praktijk. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, hebben 
wij uw inbreng nodig over waar u in de praktijk van alledag tegenaan loopt. Daarom heeft de 
Cliëntenraad dan ook iedere eerste maandag van de maand spreekuur in ‘’t Onderonsje’. 
Dus op maandag 3 mei a.s. van 11.00-12.00 uur. U kunt dan bij ons naar binnen lopen. Er 
zijn dan twee leden van de Raad aanwezig om samen met u van gedachten te wisselen over 
zaken die spelen in De Looborch. Ook bent u van harte welkom wanneer u bijvoorbeeld een 
idee heeft voor een nieuwe activiteit die leuk kan zijn voor u en uw medebewoners. 
 
Leden cliëntenraad 
Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 
Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping) 
Gerrie van Toor, bewoonster (2e verdieping) 
Joop Hoonhout, bewoner (1e verdieping) (030-6956421) 
Inge Kok, vrijwilligster (06-14960880) 
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
De cliëntenraad is niets zonder uw inbreng! 


