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In deze vergadering maken we kennis met ds. Jan Willem van de Kamp. Vanuit de bewoners 
vernemen we dat ds. Van de Kamp zich altijd zeer betrokken opstelt en goed op de hoogte is 
wat onder de bewoners leeft. Jan Willem neemt ons mee in de uitleg wat zijn werk in de 
Amandelhof inhoudt. Het blijkt een veelheid van gesprekken, contacten met bewoners, 
kringen en overleggen te zijn, naast natuurlijk de kerkdiensten in de Kapel, waarvan hij de 
coördinatie heeft.  
Vanuit de Rooms Katholieke kerk is gevraagd om maandelijks een viering te mogen hebben 
in de Kapel. Desgevraagd staat de Cliëntenraad hier zeker positief tegenover.  
We zijn blij met deze ontmoeting met ds. Van de Kamp, en spreken af om hier een jaarlijks 
vervolg aan te geven.  
 
Vervolgens worden we door de locatiemanager bijgepraat over het project Waardigheid en 
Trots. De zorgverlening in Nederland blijkt meer en meer vast te lopen door een tekort aan 
zorgmedewerkers, moeilijk in te vullen vacatures. Het is een dagelijkse uitdaging om 
passende zorg te bieden. Dit betekent dat in de praktijk eerst wordt bekeken wat de bewoner 
zelf nog kan doen, wat ook belangrijk is voor het behoud van eigen verantwoordelijkheid en 
regie. Vervolgens wordt gekeken wat familie of mantelzorgers van de bewoner kunnen doen, 
en tot slot sluit het zorgteam aan met passende zorg. Al deze afspraken worden in het 
zorgleefplan vastgelegd.  
De Cliëntenraad heeft, voorafgaand aan dit overleg, ook gesproken met de drie teamleiders; 
vanuit deze contacten horen we veel positiviteit, en we zijn erg blij hoe het nu in de 
Amandelhof gaat, we proeven een goede sfeer en kwaliteit van zorg, en tevredenheid van 
medewerkers en bewoners.  
Met de locatiemanager maken we afspraken over de procedure voor het jaarplan 2022. 
 
De Cliëntenraad blijft de gang van zaken in het winkeltje volgen, wat betreft het assortiment, 
versheid en prijs. De locatiemanager meldt ons dat er een gewerkt wordt aan een soort SRV-
wagen, die met (gekoelde) producten langs de appartementen gaat. Dit wordt door 
vrijwilligers opgepakt. We zijn blij met dit initiatief.  
Volgende vergadering is 26 oktober. 


