
 
 

Nieuws vanuit de Cliëntenraad (CR) 
 
Beste bewoner van de Looborch,  
 
Wegens diverse omstandigheden is het in de maand oktober niet gelukt om 
ons periodiek overleg te hebben met uw locatiemanager Astrid Koens-ten 
Haaf. Ook waren er geen belangrijke agendapunten voor ons eigen interne CR-
overleg. Daarom kunnen wij u helaas deze maand geen belangrijke zaken 
melden. Op woensdag 23 november hopen wij weer een overleg te hebben 
met elkaar.  
 
Vanzelfsprekend staat de CR altijd open voor uw kritische reacties. Dat kunnen 
ook uw vragen, ideeën en suggesties zijn om de dienstverlening en de zorg bij 
De Looborch te verbeteren. Ook suggesties voor nieuwe activiteiten voor 
ontspannings- en recreatiemogelijkheden en zaken die te maken hebben met 
de geestelijke verzorging zijn daarbij altijd welkom. 
 
Meten is weten 
Op Zorgkaart Nederland kan u of uw 
familie rapportcijfers geven voor 
belangrijke zaken in uw dagelijks leven in 
De Looborch, 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 in 2022 is nog te laag om een goed beeld te geven.  
Voor het team én voor de cliëntenraad is het belangrijk te weten hoe u uw 
leven in De Looborch 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 op om ook dit jaar uw waardering 
voor De Looborch te geven op: 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-
verzorgingshuis-charim-locatie-de-looborch-zeist-12826 
Hiervoor heeft u dus een computer of laptop nodig. Als dat lastig voor u is, 
vraag dan een familielid of mantelzorger om dit voor u of samen met u te 
doen. Voor hulp kunt u ook contact opnemen met Louwrens Verroen (telefoon 
030-6924559) of Bineke Glas (telefoon 06-83066318).  
 
     



 
 

Diverse contactmogelijkheden met leden van de cliëntenraad 
U kunt elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, 
opmerkingen en signalen. Onze namen en contactgegevens staan hieronder.  
Eventuele vragen of suggesties kunt u ook deponeren in onze grijze brievenbus 
op het Looplein (links van het winkeltje). En wie digitaal vaardig is kan ons 
mailen: clientenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl. 
     
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) 
Jenny van Soestbergen, vrijwilligster KSW (06-24761610) 
Marloes Teseling, contact mantelzorgers (e-mail: marloesteseling@gmail.com) 
Inge Kok, vrijwilligster en secretaris (06-14960880) 
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
De CR staat altijd open voor uw inspraak en inbreng! 
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