
Verslag vergadering Cliëntenraad Amandelhof 6 juli 2021 
 
 

Als eerste op onze agenda deze keer is het Jaarplan 2022; er zijn drie hoofdthema’s: 
het streven is om ‘welzijn & zorg’ meer te gaan koppelen aan participatie door familie 
van de bewoners, verder krijgt ‘methodisch werken’ van de medewerkers aandacht 
en tot slot is de inzet van (meer) kwaliteitsverpleegkundigen een item. Er zijn en wor-
den diverse initiatieven opgestart, die naderhand nog aandacht van de cliëntenraad 
zullen krijgen. Een hiervan is dat er familiebijeenkomsten georganiseerd gaan wor-
den. 
 
We hebben het weer over de (warme) maaltijd, we horen nu goede berichten, waar 
we erg blij mee zijn. Wel is het zo dat de maaltijd, die op de kamer wordt geserveerd, 
toch nog niet altijd even smakelijk is. Het schijnt te maken te hebben met condens in 
de afgesloten schalen; de lokatiemanager is hierover in gesprek en hoopt dat hier-
voor een oplossing komt. Wij blijven het volgen. 
 
Per 1 augustus komt er in Zeist een nieuwe manager voor de thuiszorg, die ook de 
thuiszorg van een aantal bewoners van de Amandelhof behartigt. Wij streven ernaar 
dat de thuiszorg ook in onze cliëntenraad een vertegenwoordiging gaat krijgen; in 
onze volgende vergadering gaan we kennismaken met de nieuwe manager en hopen 
dan tot goede afspraken te komen.  
 
In het kader van thuiszorg staan we stil bij de positie van de bewoners van Simarowa. 
Nieuwe bewoners van Simarowa kunnen veelal geen thuiszorg vanuit de Amandelhof 
krijgen, maar zijn aangewezen op o.a. Vitras. Ook is er voor hen geen mogelijkheid 
om de maaltijden in De Schakel van de Amandelhof te gebruiken, de (beperkte) 
ruimte is primair voor de bewoners van de Amandelhof beschikbaar. 
 
De lokatiemanager meldt dat er hard gewerkt is om de ‘oude’ Amandelhof op te 
knappen, op te frissen. Het schilderwerk is bijna klaar, binnen en buiten, er ligt nieuw 
tapijt, de wanden hebben een gezellige aanblik gekregen, ook de Kapel is flink aange-
pakt. Verder zijn airco’s in het restaurant en in de huiskamers van de PG-afdelingen 
geplaatst, waarmee de bewoners nu verkoeling hebben.  
Het proces van de nieuwbouw van de Amandelhof krijgt langzamerhand meer vorm; 
in juli is er een informerende workshop, waarvoor de cliëntenraad is uitgenodigd. We 
hopen dat we binnenkort meer informatie kunnen doorgeven. 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering van de cliëntenraad is op 31 augustus. 


