
Van Oud naar Nieuw 

Op de drempel van een  oud naar een geheel nieuw jaar wenst de Cliëntenraad u, cliënten/bewoners , 

zorgmedewerkers, vrijwilligers en allen die rechtstreeks betrokken zijn bij De Looborch een oprecht 

heel Gelukkig Nieuwjaar en een Goede Gezondheid toe. Laten wij hopen dat dit jaar 2021 het 

coronavirus bestreden gaat worden en dat we weer vrij en ongedwongen met elkaar kunnen omgaan 

binnen De Looborch en ook daarbuiten.  

Ook voor de Cliëntenraad geldt er een drempel van oud naar nieuw. Per 1 juli 2020 is de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 van kracht gegaan. Dit hield in dat oude afspraken 

tussen de lokale cliëntenraden en de Raad van Bestuur van Charim vervangen moesten worden door 

een nieuwe medezeggenschapsregeling.  Alle cliëntenraden en de Raad van Bestuur moesten 

vervolgens instemmen met de inhoud van de regeling.  Op 9 december jongstleden werd onder het 

toeziend oog van de ambtelijk secretarissen en leden van een werkgroep die de nieuwe regeling 

gemaakt hebben, de nieuwe regeling op feestelijke wijze ondertekend door de voorzitters van de lokale 

cliëntenraden en de centrale cliëntenraad, samen met de Raad van Bestuur van Charim. 

Het is van belang dat de cliëntenraadsleden, de locatiemanagers en de Raad van Bestuur goed op de 

hoogte raken van de inhoud van deze nieuwe regeling en dat er ook door hen naar gehandeld gaat 

worden. Wij hopen dan ook van harte dat de regeling mag bijdragen tot een vruchtbare samenwerking 

tussen alle partijen  en dat het de kwaliteit van de zorg voor u, cliënten/bewoners van De Looborch 

volop ten goede mag komen. 

Wij gaan er mee aan de slag. En u weet ons te vinden! 

Leden van uw Clientenraad 

Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 

Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping) 

Gerrie van Toor, bewoonster (2e verdieping) 

Joop Hoornhout, bewoner (1e verdieping) (030-6956421) 

Ludy van Hal, vrijwilligster (030-6915482) 

Inge Kok, vrijwilligster  (06-14960880) 

Louwrens Verroen, vrijwilliger (030-6924559) 

En spreekuur, iedere eerste maandag van de maand,  in het Onderonsje van 11.00 - 12.00 uur 

 

De cliëntenraad is niets zonder uw inspraak en inbreng!  

    


